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Shadowrun 4.edice 
 

Ani ne moc stručný výtah pravidel  
Autor p řekladu: Miroslav Ječmínek 
 
Pár slov úvodem: 
   Šlo mi hlavně o popis mechanismu a pravidel hry v takové stručnosti a složitosti, aby se 
nedaly vykládat dvojím způsobem, a aby některé složitější části pochopil pokud možno 
každý. Vynechal jsem záměrně dějiny herního světa i některé věci ze světa runnerů, např. 
kontakty, samotné osoby a osůbky si pamatujeme z předchozích edicí, to se nijak moc 
nezměnilo. Rovněž vynechávám rady vypravěčům o tom, jak dělat a vést příběhy. Myslím že 
řada z nás má už mnoho zkušeností s těmito záležitostmi. Tak  tedy  čtěte. 
Poznámka: zkratka GM v textu je zkratka slova gamemaster, tedy pán hry, vypravěč atd. 
 

Koncepty hry 
 
Provádění testů 
   Hody jsou prováděny šestistěnnými kostkami, počet kostek se řídí tímto pravidlem:  
hodnocení atributu + hodnocení dovednosti + modifikátor, modifikátory jsou pozitivní i 
negativní (postihy i bonusy), sečtou se a výsledné plus či mínus se přičte čí odečte od počtu 
kostek 
 
Testy atributů 
   Někdy se vyskytne situace, která se řeší součtem atributů, např. Tělo + Síla 
 
Odvozování 
   Pokud k činnosti chybí příslušná dovednost, hází se jen příslušným atributem, ale s 
postihem -1 kostky. Někdy může být příslušný úkol tak náročný, že postava bez patřičné 
dovednosti rovnou v testu selže (např. mozková chirurgie) 
 
Modifikátory  
   Jsou negativní i pozitivní, obvykle se sčítají, vždy přidávají či ubírají kostky hodu. 
Modifikátory prahového čísla neovlivňují modifikátory rezerv kostek. 
 
Testy nejistoty (Long Shot) 
   Někdy mohou postihy srazit rezervy kostek na 0. V takovém případě může hráč hodit test, 
ovšem jen kostkami svého atributu Štěstí. 
 
Cílová čísla a úspěchy 
   Hází se standardně proti cílovému číslu 5, to se nemění. Úspěchy ještě nezaručují úspěšnou 
činnost, existuje jejich nutný minimální počet, kterému se říká prahové číslo. 
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Kupování úspěchů 
   Když to GM povolí, může postava 4 kostky ze svých rezerv vyměnit za automatický 
úspěch. GM by to ale měl povolit, jen pokud má postava opravdu hodně kostek a pokud se 
nejedná o stresovou situaci. 
 
Fatál 
   Pokud na polovině či více kostek z jednoho hodu padnou jedničky, je to fatální neúspěch. 
Klasika, tedy vedle prostého neúspěchu akce se stane ještě něco více, ale není to až tak 
katastrofální, záleží třeba na výsledku dalších kostek. Postava může utratit bod Štěstí, aby 
fatál negovala. 
 
Kritický fatál  
   Pokud padne fatál ale ještě k tomu nepadne ani jeden úspěch, pak je to kritický fatál a 
skutečně průšvih - může to způsobit vážné zranění, možná to může postavu ohrozit i na 
životě. Postava může utratit bod Štěstí a změnit tak kritický fatál na obyčejný fatál. 
 
 
Pravidlo šestky 
 Dá se použít jen v případě že se v testu používají kostky Štěstí. Pokud padne na jakékoli 
kostce testu šestka, počítá se úspěch a touto kostkou se hází znova a pokud padne znovu 
šestka, připočítá se další úspěch a opět se může házet znova atd. Tedy na jedné kostce se dá 
hodit i více úspěchů. 
 

Typy testů 
 
 
Test úspěšnosti 
  Standardní test, zda se postavě něco povedlo, použijte, pokud postava nejedná přímo proti 
jiné osobě nebo síle 
 Prahové číslo - určuje míru obtížnosti snažení postavy. Aby se nějaká činnost povedla, 
musí padnout aspoň tolik úspěchů, kolik je prahové číslo. Standardní prahové číslo je 1, stačí 
tedy 1 úspěch. Jsou ovšem testy a situace, které mají prahové číslo i 4. 
Obtížnost:      Prahové číslo 
Snadné           1 
Průměrné       2 
Těžké             3 
Extrémní        4 
 Čisté úspěchy: Tedy ty, které přesáhnou požadovaný počet pro prahové číslo Čím více, tím 
brilantněji postava zvládne danou věc. GM by neměl sdělovat, jaké je prahové číslo na daný 
test, ledaže by byl zatraceně dobrý důvod, aby postava měla přehled, jak obtížná daná věc 
bude. Pokud je prahové číslo větší než počet kostek, který má postava pro daný test, není 
prostě šance, jak v testu uspět, ledaže by postava použila  Štěstí. 
 Označení: Například Infiltrace + Obratnost (3) znamená test Infiltrace a Obratnosti s 
prahovým číslem 3. 
 
Opoziční testy 
 Používají se, pokud jsou dvě strany či osoby v přímém konfliktu. Úspěch tedy nezávisí ani 
tak na situaci, jako na protivníkovi. Ta strana, která má více úspěchů dosáhne svého. V 
případě shody obvykle situace uvízla na mrtvém bodu zúčastněné postavy mají na výběr: buď 
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pokračovat dalším testem, nebo se stáhnout.Pokud GM shodu chce, nebo ji potřebuje, je 
obvykle ve prospěch bránící se postavy. 
   Modifikátory opozičních testů: pokud modifikátory podle situace ovlivní obě strany, 
logicky ovlivní kostky obou stran. Modifikátory které by v opozičním testu dávaly výhodu či 
nevýhodu jen jedné straně, ovlivní jen rezervy kostek této postavy či strany, není li řečeno 
jinak. V opozičním testu se nikdy NEPOUŽÍVAJÍ prahová čísla! 
 Opoziční test proti skupině: Například pokud se chce postava proplížit kolem skupiny 
strážců - taková situace se řeší tak, že se za skupinu hází jen jednou a to kostkami jedince, 
který má pro daný test nejlepší předpoklady, tedy má na něj nejvíce kostek, do testu se ale 
přidá ještě jedna kostka navíc za každého dalšího člena skupiny, max. takový bonus je však 
+5. 
 Značení testů: Pokud je test stejný pro obě strany: Dovednost + Atribut opoziční test 
                           Pokud je test pro každou stranu jiný, pak je to např. Infiltrace + Obratnost 
postavy VS Vnímání + Intuice strážce 
                           Pro testy mezi dvěma atributy např. Obratnost + Tělo opoziční test 
 
Rozšířené testy 
 Používají se když postava provádí více testů během času kdy dělá jednu činnost, například 
opravuje auto, programuje,  překládá starobylý text a podobně. Hráč po určitých intervalech 
hází testy, dokud nenasbírá tolik úspěchů, aby překonal prahové číslo. Někdy se ale může GM 
rozhodnout, že nebude používat rozšířený test a např. pro opravu auta nechá hráče hodit 
jednotlivé testy například na seřízení motoru, pak na opravu světel, vyplnění děr po kůlkách a 
podobně. Takové testy vypadají na snadný úspěch, ale někdy může mít postava na činnost 
omezený čas, GM může také omezit počet hodů (například pokud nemá postava dost 
prostředků na činnost) nebo nemá dostatečné dovednosti, aby to dokončila. Dobrý limit je 
zhruba tolik hodů, kolik má postava na test kostek. V rozšířeném testu může také postava 
selhat díky fatálu. 
 Interval : Je časový úsek, po který musí postava pracovat na daném úkolu, aby mohla 
provést test. Pro zjednodušení se obvykle používá:  
Čas úkolu        Interval 
Bleskový         1 boj. kolo 
Rychlý            1 minuta 
Krátký             10 minut 
Průměrný        30 minut 
Dlouhý            1 hodina 
Spotřební         1 den 
Vyčerpávající     1 týden 
Mamutí               1 měsíc 
 
Obtížnost úkolů   Prahové číslo 
Snadné                4 
Průměrné            8 
Těžké                 12 
Extrémní            16 a více 
 
 Značení rozšířeného testu: např. Plavání + Síla (5, 1 hodina) kde 5 je prahové číslo a 1 
hodina je interval 
 Přerušení: postava může přerušit rozšířený test a pokračovat v díle někdy jindy bez 
jakéhokoli postihu, není li řečeno jinak. GM si ale musí pamatovat nebo zapsat čas, který už 
postava práci věnovala. 
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 Někdy ale může GM rozhodnout, že se postava nemůže vrátit k rozdělané práci tam kde 
přestala, protože není možnost, jak by postava "uchovala" své dosavadní dílo, např. při 
hledání východu z bludiště. V takových případech musí postava zase začít od začátku. 
 Rychlé rozšířené testy:  Když si nechcete moc házet a raději se chcete soustředit na hru, 
hoďte si na test tajně za hráče a to jen jednou. Dělte prahové číslo dosaženými úspěchy a 
dostanete průměrný počet hodů. Tento počet vynásobte intervalem a vyjde vám, jak dlouho 
by to mělo postavě trvat. 
 Rozšířené testy a fatály: Pokud se hodí v rozšířeném testu fatál, není práce zničena jen 
nějak ztížena (poškozené nářadí, chybějící součásti, chybička v diplomacii atd.) GM může od 
dosavadních dosažených úspěchů odečíst 1k6. Pokud se tím sníží počet úspěchů na 0, test 
selže. 
 Když ovšem padne kritický fatál, práce je okamžitě zničena a musí se začít znovu. Pokud to 
nevyžaduje příběh, nemusí to být katastrofa. 
 Práce v návalu: Pokud je postava nucena vykonat práci rychle a pod nátlakem, intervaly 
hodů mohou být poloviční ale současně platí, že fatál se přihodí když na polovině a více 
kostkách padne 1 nebo 2. 
 
Testy týmové práce 
 Když postavy spolupracují na jednom úkolu, vyberte jednu postavu jako vůdce týmu.Každá 
další postava v týmu provede daný test a každý dosažený úspěch z jejich testů přidá 1 kostku 
vedoucí postavě a ta pak provede konečný test za celý tým. Pokud některé z asistujících 
postav padne fatál, zvyšte prahové číslo o 1 (v případě rozšířeného testu o 3) 
 
Opakování testů 
 Když postava v něčem selže, neznamená to, že už není vůbec žádná šance na úspěch. 
Postava se může o daný test pokusit znovu, ale za každý další pokus má postih -2 (tedy 
kouzelník, kterému se dvakrát nepodařilo vyvolat ducha má na třetí pokus postih -4). Postihy 
se ovšem už nepočítají, pokusí - li se postava o další pokus s náležitým odstupem (od 5minut 
do 1 hodiny, dle úvahy GM). 
 
Kritický úsp ěch 
 Když padnou postavě o 4 a více úspěchů více než je nezbytné (tedy než je nutné k překonání 
prah. čísla nebo zasáhnutí protivníka) znamená to kritický úspěch - postavě se to skutečně 
perfektně povede (nechť se to detailně popíše). 
 GM může také postavu odměnit bodem  Štěstí, (viz dále) ale to jen, když byl kritický 
úspěch nečekaný, ne u někoho, kdo má na testy spousty kostek a padá mu to tak každou 
chvíli. 
 

Čas 
 
 Základním časovým měřítkem herního systému je bojové kolo, které trvá 3 sekundy.  
postavy jednají v pořadí podle skóre iniciativy. Okamžik, kdy může postava v kole jednat se 
nazývá akční fáze dané postavy 
 Jednání v kole: když má postava díky magii či biowaru a kyberwaru více akcí během kola, 
jejich počet udává Jednání v kole. Kolo je vlastně rozděleno na Jednání v kole. Nejprve tedy 
podle svého skóre iniciativy odjednají všichni ve svém prvním jednání v kole, pak ti, co mají 
ještě nárok na druhé jednání v kole, po nich ještě ti, co mají nárok i na třetí jednání v kole atd. 
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Akce 
 V každé akční fázi může mít postava jednu komplexní akci nebo dvě jednoduché akce. 
Vedle komplexních a jednoduchých akcí může postava ještě provést volnou akci v každém 
jednání v kole, ve které má akci. Dá se provést během akční fáze nebo později, ale musí to být 
nejpozději ve stejném jednání v kole. 
 Odložené akce: Když nastane akční fáze postavy, může postava prohlásit že odkládá akci 
do pozdější akční fáze (není nutné předem označit do které). Když tedy postava vyčkává, 
může provádět volné akce jako obvykle. Když se ale pak stane něco, na co chce postava 
reagovat, může odloženou akci použít jako normálně. Odložené akce mohou být dokonce 
přeneseny do dalšího jednání v kole, dokonce do dalšího bojového kola, postava ale výměnou 
za odloženou akci ztrácí jakékoli akce, které by do té doby měla. 
 

Atributy 
 
 Existuje 12 atributů, ačkoliv postava jich má najednou jen 10 či 11. Jsou 4 mentální, 4 
fyzické a 5 speciálních. Obvykle mají postavy 3 speciální, kouzelníci, adepti a technomanti 
mají 4, ale nikdo nemá 5 speciálních atributů. 
 Obratnost - fyzický atribut, měřítko motorické kontroly, manuální zručnosti, ohebnosti a 
koordinace postavy. 
 Tělo - fyzický atribut, představuje odolnost postavy vůči vnějším vlivům, výdrž, imunitní 
systém, jak rychle se léčí a do jisté její svaly, kosti a postavu, také jak je postava odolná vůči 
drogám a alkoholu. Tělo ale nutně nekoresponduje s fyzickou velikostí (trénovaný atlet má 
větší Tělo než líný a nepohyblivý tlouštík). 
 Reakce - fyzický atribut, prostě fyzické reflexy, jak rychle dokáže postava reagovat na 
změnu situace, jak rychle dokáže uhýbat ranám, které běhání ve stínech přináší. 
 Síla - fyzický atribut, síla svalů a souvisí s velikostí postavy, čím silnější tím větší (snad 
kromě trpaslíků). 
 Charisma - mentální atribut ale dost nejasný, je to více než jen vzhled, také osobní kouzlo, 
image, ego, sebevědomí, schopnost vědět, co ostatní chtějí a dát jim to. 
 Intuice - mentální atribut, zahrnuje mentální ostražitost, umění číst v davu, vycítit 
příležitost, sledovat okolí. 
 Logika - mentální atribut, představuje paměť a čirou sílu mozku. Určuje, jek rychle se 
postava učí, kolik si toho může zapamatovat a jak může předem plánovat svůj další postup. 
 Vůle - mentální atribut, udržuje postavu v chodu, když už by to vzdala, nebo umožňuje 
udržovat si kontrolu nad vlastním chováním a emocemi. 
 Štěstí - speciální atribut, je to něco nevysvětlitelného kombinace štěstí, načasování a přízně 
bohů. V jistých situacích se dají boby Štěstí utrácet za jisté výhody ve hře. 
 Esence - speciální atribut, měřítko životní síly, celistvosti těla, jeho přirozenosti. Invazivní 
zásahy jako implantace biowaru a kyberwaru, nebo také dlouhodobá závislost na drogách 
esenci snižují. Ztracená esence nemůže být  obnovena. Když klesne esence, o stejnou hodnotu 
se také sníží Magie a Rezonance . Všechny postavy začínají s esencí 6. 
 Iniciativa  - odvozený spec. atribut, součet Reakce a Intuice plus jakékoli dodatečné kostky 
z kyberwarových a magických urychlovačů iniciativy. Iniciativa se používá v testu iniciativy, 
který určuje skóre iniciativy v bojovém kole. Pokud se nějak zvedne Reakce a Intuice, ovlivní 
to také iniciativu. Některá magie a implantáty dávají extra jednání v kole navíc. To je 
zaznamenáno v deníku postavy. Maximum jednáních v kole, které může postava mít je 4. 
 Magie - speciální atribut kouzelníků a adeptů, měřítko schopnosti používání magie a 
sladěnosti těla s manou, která protéká světem. Ti co Magii nemají, nejsou schopni tuto manu 
jakkoli využívat. Postava nemůže mít Magii a Rezonanci současně, buď jen  jedno z toho, 
nebo nic. 
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 Rezonance - speciální atribut technomantů, kteří jsou schopni manipulovat Matrixem jen 
svou myslí, je to sladěnost s elektronickým světem. Podstata Rezonance je dost kontroverzní, 
někteří říkají, že je to nový stupeň evoluce lidského vědomí. Postava nemůže mít Magii a 
Rezonanci současně, buď jen jedno z toho nebo nic. 
 
 
 
Hodnocení atributů 
 Přirozené rozmezí je 1 - 6 (3 je průměr) plus či mínus bonus či postih za rasu. Atribut se dá 
zvednou magií či technikou nad tuto hranici. To je pak zlepšený atribut a je to až 1,5 x max. 
přirozeného atributu (zaokrouhleno dolů). Platí i pro Iniciativu.  Značí se například 4(6), kdy 
(6) je zlepšený atribut. Zlepšování atributů za Karmu zvedá současně jak přirozené, tak i 
zlepšené hodnocení. 
 Hodnocení Esence - každá postava začíná s Esencí 6, žádná postava nemůže začít hru s 
esencí větší než 6. Podle základních pravidel Shadowrunu nemohou mít postavy hodnocení 
Esence 0 a méně. Pokud ano, umírají. 
Pokud má postava Rezonanci či Magii a má Esenci menší než 6, za každý celý nebo částečný 
bod Esence se od Magie nebo Rezonance odečítá 1 celý bod a maximum atributu je rovněž 
sníženo o 1. 
 Hodnocení Magie - maximální hodnocení atributu Magie je 6 + stupeň Iniciace 
 Hodnocení Rezonance - maximální hodnocení atributu Rezonance je 6 + stupeň Submerze. 
 Hodnocení Štěstí - maximální přirozené hodnocení je 6 (pro lidi ovšem 7) 
 

Pár pojmů před Tvorbou postavy 
  
Magie 
 Aby měla postava atribut Magie a dokázala nějakým způsobem magii ovládat, musí si 
zakoupit výhodu Kouzelník, Adept nebo Mystický adept. 
 
Dovednosti 
 Jsou Aktivní a Vědomostní. Každá dovednost má předem určený spřízněný atribut, který se 
v testu používá společně s dovedností. 
 Hodnocení dovedností - Rozmezí je podobně jako u atributů 1 - 6, 3 je zhruba 
profesionální dovednost. Postava může začít hru jen s jednou dovedností na 6, a ostatní na 4, 
nebo se dvěma dovednostmi na 5 ( a ostatní na 4 a méně). Přirozené maximum pro dovednost 
je 6 (nebo 7, pokud má postava výhodu Nadání). Implantáty nebo magické schopnosti dávají 
bonus ke kostkám (tzv. modifikované hodnocení dovednosti), které ale nezmění základní 
hodnocení dovednosti. Maximální modifikované hodnocení  je 1,5 x hodnocení základní 
dovednosti, tedy 9 (nebo 10 pro postavy s výhodou Nadání) 
 Specializace - představuje soustředění se na trénink či studium pouze na jeden aspekt v 
základní dovednosti (například v dovednosti Pistole specializace na poloautomatické). 
Specializace dává +2 kostky na daný aspekt zákl. dovednosti (tedy kdykoli by postava v 
příkladu střílela poloautomatickými pistolemi, měla by bonus +2 kostky. Na každou 
dovednost se dá vzít jen jedna specializace. 
 Skupina dovedností - skupina dovedností je sada příbuzných dovedností, které mohou být 
zakoupeny najednou a zvyšovány za ve výsledku nižší cenu za jednu dovednost. Jednotlivé 
dovednosti ve skupině fungují stejně jako ty zakoupené odděleně. Postavy nemohou začít hru 
s hodnocením skupiny dovedností vyšším než 4. 
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Vlastnosti (Nevýhody a Výhody) 
 Jsou různé, negativní a pozitivní, seznam bude následovat. Pozitivní vlastnosti, tedy Výhody 
musejí být koupeny během vytváření postavy za postavové body, naopak negativní vlastnosti, 
tedy Nevýhody, které jsou postavě během jejího vytváření přisouzeny, postavové body 
přidávají. Ani Výhod ani Nevýhod si nelze zakoupit či vzít ve vyšší hodnotě než je 35 
postavových bodů. 
 
 
Vybavení 
 Tedy vše co postava vlastní, od večerních šatů po sondy. Úplný seznam výbavy bude 
následovat na konci tohoto spisu. Během vytváření postavy se výbava nakupuje ze zdrojů 
postavových bodů. Jakmile se ale hra rozběhne, výbava se kupuje už jen za to, co si postava 
vydělá. Bohaté zdroje na počátku nemusí nutně odpovídat bohatému zázemí během hry. 
Pokud má postava do začátku něco drahého, co by si jinak nemohla dovolit, dá se to klidně 
vysvětlit jako dar od někoho, nebo jako odměna za poskytnuté, nebo v budoucnu poskytnuté 
služby. Nebo mohla mít postava prostě štěstí a vyhrát v loterii. 
 
Hodnocení vybavení 
 Některé vybavení má své hodnocení, které začíná na 1 a stoupá se schopnostmi a 
vytříbeností dané věci. Věci mají také Dostupnost,, která určuje jak rychle může být daná věc 
obstarána. 
 Zbraně mají hodnocení poškození (dále už jen Poškození), např. 8fyz. Číslo udává počet 
čtverců zranění, které zbraň působí, písmenka za číslem označuje typ poškození, fyz. je 
fyzické zranění, om. je omráčení. Některé zbraně mají také hodnocení Průrazu (Pr.), toto 
číslo modifikuje pancíř který je používán k odolávání útoku. 
 
Modifikace těla 
 Kyberware a Bodyware stojí esenci. Některý ware je tak běžným že ho veřejnost přímá jako 
něco normálního (například kyberoči či datajack) jiné už tak obvyklé nejsou. A protože stojí 
esenci, snižují kouzelníkům Magii a technomantům zase Rezonanci, a také obecně ztěžují 
léčení magií. 
 Některý kyberware je nebezpečný a musí na něj být povolení a ilegální kyberware je dost 
drahý. Implantují ho černé kliniky a ty také vykupují použitý kyberware. V příběhu postavy 
by rozhodně mělo být řečeno, jak ke kyberwaru a biowaru přišla a jestli ještě někomu něco 
nedluží. Bodyware (vlastně upravené orgány) je k tělu příznivější, ubírá méně esence ale zato 
je dražší. Kompletní seznam bude následovat v kapitole Vybavení na konci tohoto spisu. 
 Zlepšené implantáty - jsou známé jako alfaware, betaware a deltaware. Na počátku je 
postavám dostupný jen alfaware, jakmile začne hra pak už co si kdo sežene. Kultivovaný 
bioware je kypován z vlastních tkání postavy, je příznivější k tělu, ubírá o hodně méně 
esence, ale opět je o hodně dražší. 
 
Kontakty  
 Mají dvojí hodnocení: Konexe a Loajalita, obojí v rozmezí 1 - 6, čím vyšší tím lepší. 
 
Životní úroveň 
 Během tvorby postavy si hráč musí "zakoupit" životní úroveň se kterou začíná. Životní 
úroveň zahrnuje náklady na jídlo, ošacení atd. Jakmile začne hra, platí se měsíčně. 
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Kondiční záznamník 
 V deníku postavy se vedou dva, jeden pro fyzické zranění a druhý pro omráčení. Počet 
čtverců se v záznamníku vypočte u fyzického zranění 8 + polovina Těla (zaokrouhleno dolů) 
a u omráčení 8 + polovina Vůle (zaokrouhleno dolů). Kondiční záznamník mají i některé věci, 
například dopravní prostředky nebo objekty v Matrixu. 
 
 
 
Karma 
 Rostoucí počet bodů Karmy, které postava postupně získává, představují její zkušenosti. 
Více bude řečeno dále. 
 
Metalidstvo 
 Elfové a trpaslíci se začali rodit po roce 2011, orkové a trollové se začali měnit o 10 let 
později. 
 Trpaslíci - Jsou podsadití a malí, s termografickým viděním a s odolností proti nemocem a 
jedům. Jsou hrdí na dobře odvedenou práci, velmi snadno přijímají zlepšováky a nové 
technologie a mnozí vynálezci v pozadí korporačních projektů jsou právě trpaslíci a trpaslice. 
Jsou nejvíce asimilováni do většinové společnosti, i když často narážejí na praktické 
komplikace v životě díky své malé výšce. 
 Elfové - jsou vyšší a štíhlejší než průměrní lidé, obratnější a daleko charismatičtější s 
protaženými ušními boltci do špičky a jemnými s vlasy, mají oči citlivé na světlo (s 
přirozeným nočním viděním). Těhotenství elfí ženy trvá téměř jeden rok. Je "in" být elf. 
Mnoho významných celebrit jsou elfové - od právníků po pornoherečky. Elfové si snadno 
získávají mezi lidmi oblíbenost a popularitu na druhé straně existuje předsudek, že elfové 
chtějí získat světovládu (ostatně to je podporováno příběhy o založení převážně elfích států 
Tir Tairgire  
v Americe a Tir nan Og v Irsku). Nové generace elfů se ale snaží tyhle předsudky rozbít, jsou 
rebely proti tradiční společnosti. 
 Lidé - To jsou ti normální, s nimi jsou srovnáváni ostatní. 
 Orkové - rozložití, s výraznou dolní čelistí a dolními špičáky, uši do špičky, ale kratší než 
elfí, úzké rty, široké nosy a s přirozeným viděním i ve slabém světle (stejně jako u elfů 
přirozené noční vidění). Těhotenství orky trvá 6+ měsíců, rodí se obvykle čtyřčata. pokud se 
orce narodí lidské dítě což se stává jen výjimečně), v 95% případů se do orka promění v 
pubertě. Od roku 2060 probíhá "orčí renesance", byl vydán a rozšířen Orzet Kodex, základ 
orčího jazyka (není vlastně ale novým jazykem spíše lingvistická interpretace starobylých 
textů z pozůstalosti velkého draka Dunkelzahna). Orzet se stal brzy kulturním fenoménem, 
značně pomohl rozšířit orčí hrdost. 
 Trollové - Jsou velcí, silní a oškliví, vysocí asi 2,5m s váhou mezi 300 až 350 kg. Mají delší 
ruce, časté dermální mutace, ztvrdlou kůži, špičaté zuby, velké dolní tesáky a pár různě 
zatočených či rovných rohů. Pozn. překladatele - v těchto pravidlech vypadají spíše jako 
démoni z pekla než jako trollové z fantasy příběhů). Nejsou hloupější nebo strašliví, ačkoliv 
mezi trolly je nejvíce nevzdělanosti a chudoby, zřejmě proto trpí nejvíce předsudky 
společnosti daleko menších lidí. Trollové spolu drží sociálně a kulturně, často vznikají 
podobně jako orčí čtvrti i trollí čtvrti, obyvatelé jsou často bez OIČ. Někteří trollové raději 
žije izolovaně v divočině. Na druhou stranu mnoho trollů našlo práci tam, kde se uplatní 
jejich síla a hrozivé vzezření - dělníci, vyhazovači, bodyguardi atd. 
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Štěstí 
 Kromě onoho něčeho, představuje atribut Štěstí ve hře počet bodů štěstí, které může postava 
dočasně utratit k získáních níže popsaných výhod. Utracené body jsou dočasně nedostupné 
(viz Obnova Štěstí). Jinou možností je permanentně spálit bod štěstí (viz Pálení Štěstí) 
 Utrácení Štěstí (čili za jeden bod štěstí máte tohle): 
  - před hodem testu (klasického nebo jednoho hodu v rozšířeném testu) může hráč říci, 
že použije Štěstí. Přidá si k testu tolik kostek, kolik je plné hodnocení Štěstí. Když pak na 
nějaké kostce padne 6 (nejenom na kostkách za Štěstí), použijte pravidlo šestky tzn. hod 6 
znamená hodit tou kostkou znovu a pokud padne 5 nebo 6, je to další úspěch a pokud padlo 
opět 6, hází se znovu atd.) 
  - hráč prohlásí, že použije Štěstí po hodu nějakého testu. Hodí kostkami plného 
atributu Štěstí a přidejte úspěchy k dosavadním. Pravidlo šestky se vztahuje jen na kostky za 
Štěstí 
 
  - hráč může znovu hodit v testu kostkami, na kterých nepadly úspěchy 
  - hráč může provést test Nejistoty, pokud jsou rezervy kostek sníženy díky postihům 
na 0 a méně. Hodí jen kostkami Štěstí (pravidlo šestky se nepoužívá) 
  - hráč může jednat v kole jako první, nezávisle na výsledku Iniciativy. Pokud více 
postav utratí bod Štěstí ze stejného důvodu, jednají tyto postavy podle svých iniciativy a 
teprve po nich dle svých iniciativ ti, co bod Štěstí neutratili. 
  - Pro jedno bojové kolo může mít postava o jedno jednání v kole více. 
  - postava může negovat efekt fatálu či kritického fatálu 
  - hráč může vyvolat pravidlo Spouště mrtvého muže 
 Postava může utrácet Štěstí na své jednání (výjimkou je test týmové práce). V daný čas na 
danou akci může být najednou utracen jen jeden bod štěstí. Pokud například utratíte Štěstí za 
kostky navíc a pak hodíte fatál, nemůžete už použít další bod, abyste tento fatál negovali. 
 Obnova Štěstí - GM rozhoduje kdy se plně obnoví Štěstí. Doporučuje se doplnit Štěstí na 
začátku každého herního sezení, ale někdy může být zajímavější doplnit Štěstí až po konci 
příběhu, nebo kdy jsou splněny určité cíle. Nebo se může Štěstí prostě doplnit každý den. 
Další možnosti pro obnovu jsou: 
  - zajímavá hra postavy 
  - hrdinský akt sebeobětování 
  - dosažení důležitých osobních cílů 
  - hod kritického úspěchu 
  - hod kritického fatálu - dostanete bod na vyvážení vah 
 Nikdy nemůžete mít více bodů Štěstí než je váš celý atribut - štěstí se přičítá jen když ho 
používáte. 
 Pálení Štěstí - v některých případech utracení štěstí nestačí, je třeba štěstí spálit - tedy 
permanentně snížit atribut Štěstí o 1. A za to se vám dostane: 
  - automaticky dostanete na danou činnost kritický úspěch, postava by měla být 
schopná činnost vykonat. 
  - uniknutí jisté smrti. Postava prostě unikne něčemu, co by ji zabilo, něco se prostě 
stane jinak GM může tento fenomén vysvětlit různě, od shody náhod po zásah bohů. Ale 
neznamená to, že by byla postava nezraněna, například kulka do hlavy, která by ji zabila ji jen 
uvede do kómatu. Nepřátelům se může zdát, že je mrtvá, ale dožije se pomsty příštích dnů. 
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Tvorba postavy 
 
 Než se začne s čísly, pořádně si to promyslete. bez pozadí a konceptu názorů a přesvědčení 
postavy to bude jen halda čísel. A teď k té haldě čísel 
 
Postavové body (PB) 
 Za ty se platí atributy, dovednosti, výhody, rasa atd. Obvyklý počet postavových bodů je 
400, za ně uděláte postavy už trochu rozvinuté. Pokud chcete hrát za úplné začátečníky, dejte 
300 bodů, pokud za tvrďáky tak 500. 
 
 
 
 
Vyberte metatyp 
 Rozdíly jsou ve schopnostech a atributech. Lidé nestojí postavové body (dále jen PB) navíc, 
ostatní metatypy však ano. Atributy jsou značeny : začínající hodnota / přirozené maximum 
(zlepšené maximum): 
 
 
 
 Člověk Ork Trpaslík Elf Troll 
PB 0 20 25 30 40 
    
Tělo 1 / 6 (9) 4 / 9 (13) 2 / 7 (10) 1 / 6 (9) 5 / 10 (15) 
Obratnost 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 2 / 7 (10) 1 / 5 (7) 
Reakce 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 1 / 5 (7) 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 
Síla 1 / 6 (9) 3 / 8 (12) 3 / 8 (12) 1 / 6 (9) 5 / 10 (15) 
 
Charisma 1 / 6 (9) 1 / 5 (7) 1 / 6 (9) 3 / 8 (12) 1 / 4 (6) 
Intuice 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 1 / 5 (7) 
Logika 1 / 6 (9) 1 / 5 (7) 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 1 / 5 (7) 
Vůle 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 2 / 7 (10) 1 / 6 (9) 1 / 6 (9) 
 
Iniciativa  2 / 12 (18) 2 / 12 ( 18) 2 / 11 (16) 2 / 12 (18) 2 / 11 (16) 
 
Schopnosti dle rasy: Lidé mají +1 Štěstí, trpaslíci mají +2 kostky proti nemocem a jedům, 
navíc přirozené termografické vidění, elfové mají přirozené noční vidění, orkové mají rovněž 
přirozené noční vidění, trollové mají díky svým dlouhým pažím +1 dosah v boji nablízko a +1 
přirozený pancíř, který je kumulativní s nošeným pancířem. 
 
 
 
Atributy  
 Všechny postavy začínají s počáteční hodnotou v atributech dle své rasy, ta se pak zvyšuje 
ještě za PB. Magie a technologie dovoluje přesáhnout přirozené maximu až do tzv. 
zlepšeného maxima. postavy také začínají s Esencí 6 a Štěstím 1 (lidé 2) a případně s Magií a 
nebo Rezonancí 0. Iniciativa je odvozená hodnota, vypočte se až po konečném zlepšení 
atributů.  
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 Zlepšení fyzických / mentálních atributů stojí 10 PB za +1, zvýšení na maximum atributu 
(například Sílu na 6 u lidí) stojí 25 PB. 
 Postavy rovněž nesmějí za zvyšování atributů při tvorbě postavy utratit více než polovinu 
PB. Také nesmějí mít více než jeden atribut na přirozeném maximu. 
 Štěstí - zvýšení stojí 10 PB za +1, bod do maxima (tzn. 6, u lidí 7) stojí 25 PB. 
 Esence - postavy začínají na hodnocení 6, bioware a kyberware snižují esenci. Esenci nelze 
zvýšit. 
 Magie / Rezonance - Aby postava mohla mít Magii nebo Rezonanci, musí si zakoupit 
Výhody: Adept, Kouzelník nebo Mystický adept pro Magii, a Technomant pro Rezonanci. 
Zakoupením těchto výhod má postava nuď Magii nebo Rezonanci 1. Postava nemůže mít 
současně Magii a Rezonanci.  
 Zvyšování těchto atributů pak stojí 10 PB za +1, bod do maxima stojí 25 PB. Magie či 
Rezonance mohou být nezávisle na metatypu zvýšeny na své přirozené maximum 6 + stupeň 
Iniciace či Submerze. 
 Iniciativa - je odvozený atribut daný součtem Reakce a Intuice. Iniciativa nemůže být 
během tvorby postavy zvýšeny za PB, ale jistá kouzla, schopnosti adeptů a technologie 
implantátů mohou iniciativu zvednout. 
 
Dovednosti 
 Jsou tři typy: aktivní, vědomostní a jazykové. 
 Aktivní - seznam bude dále následovat, tyto dovednosti slouží k provádění akcí (např. 
Atletika, Pistole, Kouzlení, Vyjednávání, Etiketa atd.) 
 Vědomostní - to co postava zná z koníčků, vzdělání nebo ze zkušeností 
 Jazykové - jsou jazyky, které postava ovládá. 
 Nakupování aktivních dovedností - postavy začínají s hodnocením 0, ta nula ovšem 
neznamená ignoranci a neschopnost, jen v tom postava není cvičená. Pokud má postava 
dovednost vyšší než 0, ví a umí více než průměrná osoba na ulici. 
 Zvedání stojí 4 PB za 1 bod hodnocení, maximum je 6. Postava může mít jen jednu 
dovednost na 6, ostatní pak na 4 a méně, nebo může mít max. dvě na 5 a ostatní na 4 a méně. 
To platí jen při tvorbě postavy, ne poté co se hra rozběhne. 
 Omezené dovednosti - Pouze magicky aktivní postavy mohou mít dovednost Uchopování, 
to jest postavy s výhodou kouzelníci, nebo adepti nebo mystičtí adepti. Oba typy adeptů ale 
musí mít Astrální vnímání.. Stejně tak není- li postava kouzelník nebo mystický adept, 
nemůže si zakoupit dovednosti ve skupině dovedností Čarodějnictví a Vyvolávání. Ovšem 
může si je vzít jako vědomostní dovednost. 
 Skupiny dovedností - skupina příbuzných dovedností shromážděných ve větší kategorii 
(například skupina dovedností Palné zbraně obsahuje dovednosti Pušky, Pistole a Automaty). 
Zvyšování skupin dovedností stojí 10 PB za +1. Ve výsledku to vyjde levněji než kdyby se 
dovednosti zvyšovaly odděleně. Maximální hodnocení skupiny dovedností pro postavy na 
začátku je 4. 
 Specializace - je koncentrace postavy na jednu výseč z dovednosti (například z dovednosti 
Pistole by to mohly být Revolvery). Specializace dává +2 kostky navíc, pokud postava dělá 
něco co obsahuje její specializace. Stojí 2 PB a na jednu dovednost si lze vzít jen jednu 
specializaci, navíc specializace se nedá brát na skupiny dovedností. 
 Vědomostní dovednosti - PB do těchto dovedností dostávají postavy ještě navíc ke 
standardním postavovým bodům. Jejich počet je Logika + Intuice x 3. Další se dají dokoupit 
za 2 PB je +1 k hodnocení dovednosti, až do maxima opět Logika + Intuice x 3. Z těchto bodů 
se také nakupují jazykové dovednosti. Jsou 4 kategorie vědomostních dovedností: 
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  - pouliční znalosti (Intuice) - dostupné postavám s pouličními konexemi, jsou 
omezené na jisté území nebo město (Například: Znalost Gangů, Kriminální organizace, 
Pašerácké stezky, Bláznivé kulty apod.) 
  - akademické znalosti (Logika) - výzkum a vzdělání, umění, literatura, věda, dějiny 
(například: Biologie, Medicína, Teorie magie, Politika, Filosofie, Dějiny, Poezie, Hudba) 
  - profesionální znalosti (Logika) - znalosti získané z běžného obchodu a zaměstnání 
(Například: Novinařina, Obchod, Vojenská služba) 
  - zájmy(Intuice) - zájmy a koníčky postav, které je dělají jedinečnými, použijte svou 
fantazii (Například: Městské zápasnické týmy, Sci-fi simulace, Elfí vína, Orčí rock) 
 Tyto vědomosti nejsou omezené, buďte kreativní. Aby se určila nějaká nová dovednost, 
nejlepší je shrnout ji do trojslovného názvu (např. Obchodní praktiky Aztechnology) Méně by 
bylo pro vědomostní dovednost příliš široké, více zase moc omezené. 
 Na vědomostní dovednosti se dá specializovat, opět platí na 1 dovednost 1 specializaci a 
stojí 1 PB. Hodnocení vědomostní dovednosti nemůže být vyšší než 6, ani nižší než 1. Opět 
platí, že postava může mít jen jednu dovednost na 6, a ostatní 4 a méně, nebo dvě dovednosti 
na 5 a ostatní 4 a méně. Upozorňujeme, že se PB nedají schovávat, co hráč nespotřebuje při 
tvorbě postavy, je ztraceno. Dovednosti tohoto druhu je samozřejmě možno zakládat a 
zlepšovat během hry. 
 Jazykové dovednosti - Šestý svět je místem mnoha jazyků a dialektů a pro postavy bude 
dobré, naučí li se jich přiměřeně hodně. Na počátku je třeba určit rodný jazyk postavy. Místo 
hodnocení u něj bude v deníku postavy R (jako rodný) a na komunikaci v tomto jazyce není 
třeba žádných testů. Jiné jazyky se nakupují z PB vědomostních dovedností. Specializace 
jazyků jsou lingos (nářečí, slang), jazyk subkultur (hackeři, mágové, právníci, gangy, kmeny 
atd.) Více informací bude v kapitole Dovednosti. 
 
 
Vlastnosti (Výhody a Nevýhody) 
 Maximum je 35 PB navíc za Nevýhody, a rovněž 35 PB utracených za Výhody. 
 
Výhody 
 
 Adept (cena 5 PB) 
 Adepti používají svoji magii dost jinak než jiné probuzené osoby, nesesílají kouzla, ani 
nevyvolávají duchy a nemají obvykle ani přístup do astrálního prostoru (i když pokud si za 
magii opatří schopnost Astrálního Vnímání, budou ho mít). Místo toho se soustřeďují na svou 
mysl a tělo. Postava s touto výhodou začíná na Magii 1, ta se dá zvýšit jako kterýkoli jiný 
atribut s maximem 6 + stupeň Iniciace. Postava s touto výhodou si už nemůže vzít výhody: 
Mystický adept, Kouzelník a Technomant. Postava má tolik bodů Moci, kolik má hodnocení 
své Magie. tyto body Moci se používají k nákupu schopností adepta, ty budou detailně 
popsány v kapitole Probuzený svět. I když je tato schopnost a výhoda docela levná, měla ba 
být jen pro hráče, který chce skutečně hrát za takto zaměřenou postavu. 
 
 Obouzručný (cena 5 PB) 
 Postava umí své obě ruce používat stejně dobře, nemá žádné postihy za používání zbraně v  
nedominantní ruce. Ale když používá dvě zbraně, musí rezervy kostek rozdělit. 
 
 Empatie ke zvířatům (cena 10 PB) 
 Postava s touto výhodou má instinktivní cit pro zacházení se zvířaty všeho druhu. Má +2 
kostky na činnosti, které zahrnují vliv nebo kontrolu nad zvířaty (třeba jízda). Takto 
empatická postava vidí svět z pohledu zvířat a proto bude méně ochotná zvířatům ubližovat. 
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Tato výhoda ale neplatí pro inteligentní probuzená zvířata, jako je např. saskquoč, nága či 
draci.  
 
 Nadání (cena 10 PB) 
 Postava si může jednu dovednost zvýšit až na 7. Tato výhoda ovšem nezvedá dovednost, 
dává jen možnost si ji na 7 zvednout. cena Karmy je pak dvojnásobná. Postava s touto 
výhodou může mít už od začátku dovednost 7, ale cena zvýšení ze 6 na 7 je pak dvojnásobná, 
tedy 8 PB. Postava si může tuto výhodu vzít jen jednou. 
 
 Astrální chameleón (cena 5 PB) 
 Astrální signatura postavy s touto výhodou se daleko snadněji vytratí do astrálního prostoru, 
stopování signatury této postavy má postih -2. Tuto výhodu si mohou vzít jen Adepti, 
Kouzelníci či Mystičtí adepti. 
 
 
 
 
 Uhlazený (cena 10 PB) 
 Postava zapadne do davu, má průměrnou výšku, váhu, vzhled a nemá žádné výjimečné 
znaky nebo chování. Když se jí někdo pokusí popsat, jen těžko z něj vyleze něco přesnějšího 
než "prostě průměr". Pokud někdo postavu hledá skrze sociální cestu (tzn. "Hej, neviděli jste 
toho a toho...") nebo například vizuálně v davu má postih -2 kostky. Nedá se použít na 
magické či matrixové hledání. 
 
 Lamač kódů (cena 10 PB) 
 Postava je opravdu dobrá v provádění určitého typu akcí v Matrixu - na takové akce má 
bonus +2. Tato výhoda se nedá použít na akce, které nevyužívají test úspěšnosti. Nevýhoda se 
dá vzít jen jednou. 
 
 Ohebný (cena 5 PB) 
 Postava má velmi ohebné klouby a může své tělo dostat do extrémních pozic. Na test úniku 
z pout má +2 kostky. Dle úvahy GM se může postava vejít i do malých prostor, kam by se 
někdo bez této výhody nevešel. 
 
 
 
 Výjimečný atribut  (cena 20 PB) 
 Postava může mít jeden svůj atribut (mentální nebo fyzický) o 1 větší než je maximum její 
rasy. tato výhoda zvedá o jedna přirozené i zlepšené maximum atributu. Dá se vzít jen jednou 
 
 První dojem (cena 5 PB) 
 Postava snadno zapadne do nových situací, skupin a zaměstnání. Když se pokouší dostat se 
do nového prostředí (například infiltrace skupiny) nebo setkání se s kontakty v novém městě, 
dostává postava během prvního setkání +2 kostky na jakékoli sociální testy Při dalších 
setkáních už ale tento bonus nemá. 
 
 Pevná koncentrace (cena 10 PB za hodnocení, max. hodnocení 2) 
 Postava - kouzelník má přirozené pevné soustředění které mu dává možnost lépe pracovat s 
manou a lépe odolávat Odlivu. Na všechny testy odolávání odlivu má +1 kostku za bod 
hodnocení. Tuto výhodu mohou mít jen kouzelníci nebo mystičtí adepti. 
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 Silný žaludek (cena 5 PB) 
 Postav se silným žaludkem se hned tak ničeho nelekne. Má +2 kostky navíc na odolávání 
strachu a zastrašování, včetně magicky vyvolaného strachu ze schopností probuzených zvířat 
nebo vyvolaného pomocí kouzel. 
 
 Vysoký práh bolesti (cena 5 PB za hodnocení, max. hodnocení je 3) 
 Vlastní bolest postavu jen tak nerozhodí.Postava s touto výhodou může ignorovat jeden 
čtverec zranění za bod hodnocení při výpočtu postihu za zranění. (Tedy postava s touto 
výhodou na druhém stupni může mít 4 čtverce zranění bez postihu) Tato výhoda nemůže být 
používána dohromady se schopností Adepta Odolnost vůči bolesti, nebo technologickými 
vylepšeními Editor bolesti nebo Kompenzátor zranění. 
 
 
 
 
 
 Domácí půda (cena 10 PB) 
 Tato výhoda dává postavě +2 kostky na všechny testy aktivních dovedností prováděné na 
domácí půdě. Všechny vědomostní dovednosti, které se nějak vztahují k lidem či věcem v této 
oblasti mají bonus +4 kostky.  
 Domácí půda je určité místo, které postava důvěrně zná. Buď to může být malá oblast - ne 
větší než velká budova či malé sousedství nebo okolní krajina zřídka navštěvovaná během 
kampaně (např. pro kampaň v Seattlu by domácí půda mohla být poušť zřídka navštěvovanou 
oblastí, ale pro kampaň v magií nasáklé poušti Mojave už ne.) Vše musí posoudit GM. Pro 
hackery a technomanty může být domácí půda i část počítačové sítě, kterou postava důvěrně 
zná. Na testy v této části má pak +2 kostky (např. Domácí půda může být třeba skladiště dat 
jako je Denver Nexus. Korporační hackeři mají často jako domácí půdu svůj korporační 
systém. Domácí půda není přenosná, musí to být pevné místo. Jakmile je zničena, výhoda je 
pryč. 
 
 
 Lidský vzhled (cena 5 PB) 
 Metalidská postava s touto výhodou vypadá více jako člověk a může v mnoha okolnostech 
více zapadnout mezi lidi. V sociálních testech proti lidem k ní mají lidé neutrální postoj. 
Může se ale na druhou stranu dostat do konfliktu s metalidmi kteří mají předsudky vůči lidem. 
Mohou si ji splést s člověkem, nebo si mohou myslet, že chce vypadat jako člověk a stydí se 
za svoji rasu. 
 Tuto výhodu mohou mít jen trpaslíci, elfové a orkové., ne trollové. 
 
 Šťastlivec (Cena 20 PB) 
 Postava s touto výhodou může mít atribut Štěstí o jedna vyšší. (takže u člověka je přirozené 
maximum 8, ne 7) Tato výhoda přímo nezvyšuje o bod atribut, jen zvedá přirozené maximum. 
Tato výhoda se dá vzít jen jednou. 
 
 Kouzelník (cena 15 PB) 
 Postava je kouzelník a začíná s atributem Magie na hodnocení 1, který může být zvýšený 
jako kterýkoli jiný atribut až do výše 6 + stupeň Iniciace.Když je postava kouzelník, nemůže 
už mít výhodu Adept, Mystický adept nebo Technomant. Kouzelníci mohou sesílat kouzla a 
vyvolávat duchy. Každý kouzelník následuje duchovní cestu, ze které vnímá svět a pohlíží na 
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magii. v této knize jsou popsány cesty mága a šamana, hráči mohou ve spolupráci s GM 
vymyslet další.Kouzelníci mohou mít také Duchovního rádce, skrze kterého mají své vlastní 
výhody a omezení. Kouzelníci mají schopnost astrálního vnímání a astrální projekce. 
 I když je tato výhoda dost levná, neměla by být zneužívána. Měla by být jen pro hráče kteří 
chtějí skutečně hrát za kouzelníka se vším všudy. 
 
 Magická odolnost (cena 5 PB za hodnocení, max. 4) 
 Za každých 5 PB investovaných do této výhody má postava +1 kostku v testech odolávání 
vůči magii, ovšem funguje to i proti prospěšným kouzlům, jako je třeba Léčení. Kouzelníci, 
adepti a mystičtí adepti si tuto výhodu vzít nemohou. Postava nemůže svoji magickou 
odolnost snížit, funguje stejně proti dobrým i zlým kouzlům. Magicky odolná postava nemůže 
být nikdy dobrovolný subjekt pro kouzla, která ho vyžadují. Je li takové kouzlo na takovou 
postavu sesláno, automaticky selže. 
 
 
 
 
 Duchovní rádce (cena 5 PB) 
 Tato výhoda je dostupná jen kouzelníkům a mystickým adeptům. Postava získává 
ochranného duchovního rádce ( viz kapitola Duchovní rádce), který ji vede v praktikách 
magie a dává ji jisté výhody a nevýhody. Postava může mít jen jednoho duchovního rádce. 
 
 Kalné spojení (cena 10 PB) 
 Jakékoli rituální čarodějnictví vedené proti postavě má postih 3 kostky. V některých 
případech to ale může být i proti postavě - když se jí např. spřátelený kouzelník a jeho 
skupina snaží najít pomocí rituálního čarodějnictví. 
 
 Mystický adept (cena 15 PB) 
 mystičtí adepti jsou něco mezi kouzelníkem a adeptem, vybírají si, zda jednotlivé body 
magie dají do schopností adepta (1 bod Moci za 1 bod magie) nebo do magie na vyvolávání a 
čarodějnictví. Pokud je postava mystický adept, nemůže už mít výhody Kouzelník, Adept a 
Technomant. 
 Podobně jako adepti, ani mystičtí adepti nemají přístup do astrálního prostoru, dokud si 
nekoupí schopnost Astrální vnímání. Mystičtí adepti nejsou schopni astrální projekce.  
 Tato výhoda je dost levná a mela by být jen pro ty hráče, kteří chtějí hrát takto zaměřenou 
postavu se vším všudy. 
 
 Přirozené tvrzení (cena 10 PB) 
 Něco zvláštního je v nervové soustavě postavy a právě to ji činí odolnější vůči zpětné 
vazbě. Postava má 1 bod přirozeného filtru zpětné vazby, který je kumulativní s filtry zpětné 
vazby komlinku. (Viz Bezdrátový svět) 
 
 Přirozená imunita (cena 5 PB nebo 15 PB) 
 Postava je od přírody imunní vůči jednomu toxinu nebo nemoci. Výhoda je dostupná ve 
dvou variantách, buď za 5 PB ( to je postava imunní vůči jednomu přírodnímu jedu či 
nemoci) nebo za 15 PB (to je postava  imunní vůči jednomu uměle stvořenému jedu či 
nemoci). Tato výhoda se ale nedá vzít proti nemocím a toxinům založených na magii, jako je 
HMHVV. 
 Hráč a GM se musí shodnout na droze, toxinu nebo nemoci, vůči které bude postava 
imunní, musí to být něco, na co by mohla postava nějak rozumně narazit. Postava si může vzít 
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jednu dávku dané látky za 12 - Tělo hodin, aniž by to na ni mělo nějaký škodlivý vliv. Pokud 
si té látky vezme více, je zraněna a ovlivněna jako obvykle, jen čas na obnovu je poloviční. 
 Postava s imunitou na danou nemoc ovšem může touto nemocí nakazit ostatní, i když u ní 
samotné nemoc nepropukne. 
 
 Fotografická paměť (cena 10 PB) 
 Postava jen zřídka zapomene co zažila. Vždy si může zpětně vyvolat obličeje, jména, čísla 
nebo cokoli co viděla nebo slyšela. Při jakémkoli testu na paměť má odečet -1 od prahového 
čísla. 
 
 Rychlé léčení (cena 10 PB) 
 Postava se dostane ze zranění rychleji než ostatní. Na všechny testy léčení na ní prováděné 
má bonus +2 kostky, včetně magického léčení. 
 
 Odolnost vůči patogenům a toxinům (cena 5 PB nebo 10 PB) 
 Organismus postavy se lépe vypořádává s toxiny a patogeny. Za 5 PB má postava bonus +1 
kostky proti toxinům nebo patogenům, za 10 PB proti obojímu. 
 
 Příchylnost ducha (cena 10 PB) 
 Postava je přirozeně přitahována k jednomu typu duchů (viz Duchové). Postava se může 
zdát těmto duchům zajímavá a možná že budou více ochotni ji pomoci. Budou se zdráhat 
zaútočit a pokud budou muset, nebudou používat smrtící zbraně. Tuto výhodu může mít 
jakákoli postava, nejenom kouzelníci, ale ti musí mít tuto výhodu na typ duchů, které nemůže 
jejich tradice povolávat. 
 
 
 
 Technomant (cena 5 PB) 
 Technomanti mají přístup do Matrixu a manipulují s ním jen silou své vůle. Dříve, před 
zhroucením systému v roce 2064 byli známí jako Otaku, teď ale obydleli svým způsobem 
zlepšenou i virtuální realitu. Postava s touto výhodou je technomant a začíná s atributem 
Rezonance na hodnocení 1, dá se ovšem zvednout jako kterýkoli jiný atribut na maximum 6 + 
stupen Submerze. Když je postava technomant, nemůže už mít výhody Kouzelník, Adept či 
Mystický adept. Technomanté mají živoucí personu, jejich matrixové alter ego s vlastní 
oddělenou sadou atributů které vládnou virtuálnímu světu. O tom, jak silná či slabá tato jejich 
persona bude, rozhoduje Rezonance a další atributy. 
 
 Tuhost (cena 10 PB) 
 Postava lépe odolává poškození. Při testech odolávání poškození má +1 k Tělu. 
 
 Vůle žít (cena 5 PB za hodnocení, max. 3) 
 Za každý bod této výhody dostává postava 1 čtverec do nadměrného fyzického poškození. 
To postavě pouze umožňuje vydržet dodatečné zranění před smrtí, nezvedne práh na kterém 
je postava v bezvědomí nebo zneschopněná. Také neovlivňuje postihy za zranění, které může 
postava mít.  
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Nevýhody 
 
 Závislost (bonus 5 až 30 PB) 
 Postava je závislá na alkoholu, drogách, BTL nebo na nějaké podobné látce se škodlivým 
účinkem na zdraví postavy (pozor, nikotin, kofein, cukr a čokoláda se nepočítá!) Bonus PB je 
velký podle toho, jak je závislost závažná. Pravidla o systému závislostí a seznam drog bude 
následovat. 
  Lehká (5 PB) - závislost je všudypřítomná ale nijak tragická, dá se sotva zaznamenat. 
V tomto stádiu se pomoc najde snadno, ale obvykle se nehledá, protože je závislost sotva 
patrná. Touha po droze se dostavuje jednou za týden, ale pokud je to nezbytné, dá se vynechat 
bez těžkostí. Při odolávání touze po droze má závislák postih -2 kostky od Vůle a / nebo od 
Těla. 
  Mírná  (10 PB) - závislost je v tomto stadiu znatelná a je těžké ji překlenout. Touha po 
droze se dostavuje alespoň jednou denně a je daleko obtížnější ji ignorovat. Při odolávání 
touze po droze má závislák postih -4 kostky na Tělo a / nebo na Vůli. 
  Vážná (20PB) - závislost je už mimo kontrolu, touha po droze je téměř stálá (alespoň  
2 x denně) a při odolávání touze po droze má závislák posti -6 kostek od Těla a / nebo Vůle. 
  Tragická (30 PB) - to samé jako u vážné, ale postava už na svém těle zaznamenává 
jasná znamení, že jde do háje. Ztrácí okamžitě bod esence. Pokud s tím něco neudělá, ztrácí 
svou esenci jistým tempem (které určuje GM), dokud nezemře. 
 
 Alergie (bonus 5 a ž 20 PB) 
 Postava je alergická na určitou látku nebo podmínky. Bonus PB závisí na dvou faktorech - 
běžnosti a závažnosti. alergenu. Pro konečnou hodnotu oba údaje sečtěte. 
 
podmínky bonus popis 
vzácná 2 látka nebo podmínka je v místním okolí vzácná (např. stříbro, zlato, 
   mořská voda v vnitrozemských oblastech) 
běžná 7 látka nebo podmínka je v místním okolí běžná (např. sluneční světlo,
   plast, smog, mořská voda v pobřežních oblastech) 
 
závažnost bonus popis 
lehká 3 symptomy vyrušují a jsou nepříjemné, postih -2 kostky ke všem testům 
   během symptomů 
mírná 8 kontakt s alergenem vyvolává intenzivní bolest, postih -4 kostky ke 
    všem testům během symptomů, zbraň vyrobená z alergenu má vůči 
   postavě poškození o 2 větší 
vážná 13 kontakt s alergenem způsobuje skutečné fyzické zranění. Postava 
   dostává 1 čtverec poškození za každou minutu, po kterou se dotýká 
   nebo je vystavena účinkům alergenu. Postih ke všem testům během 
   symptomů je -4 kostky a poškození zbraně vyrobené z alergenu 
   zvyšte o 4, je - li použita proti postavě. 
 
 Astrální zářič (bonus 5 PB) 
 Aura postavy září a astrální signatura je zřetelnější. Všechny astrální signatury zanechané 
postavou vydrží na místě 2 x déle a na hledání a uchopování signatury mají ostatní +2 kostky. 
Tuto nevýhodu mohou mít jen adepti, mystičtí adepti a kouzelníci. 
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 Smůla (bonus 20 PB) 
 Postava je prokletá a její vlastní štěstí se často obrací proti ní. Kdykoli postava používá 
Štěstí, GM ať hodí 1k6. Výsledek 1 znamená, že se stal přesný opak toho, čeho chtěla postava 
použitím Štěstí dosáhnout.Když např. chtěla získat kostky navíc, stejný počet kostek ztratí, 
pokud utratila Štěstí aby jednala v kole první, bude jednat jako poslední, pokud chtěla negovat 
fatál, vznikne kritický fatál atd. 
 
 Smolař kódů (bonus 5 PB) 
 Postava má smůlu na akce v Matrixu, na akce, které vyžadují test, má postih -2 kostky. GM 
by měl dohlédnout, aby si nevýhodu nebraly postavy, které hackery nebudou. 
 
 Bojová paralýza (bonus 20 PB) 
 Postava v bojových situacích "zamrzne". Na první iniciativu v boji si hází jen polovinou 
svého atributu Iniciativy, na další testy iniciativy v tom samém boji si už ale hází normálně. 
Také má postih -2 na testy překvapení. Konečně GM může navýšit prahová čísla testů 
soustředění, které musí postava v boji postoupit, o 1. 
 
 
 
 Elfí pozér (bonus 5 PB) 
 Elfí pozéři jsou lidé, kteří chtějí být elfové. Chtějí mezi ně zapadnout, chtějí mluvit jako oni, 
vypadat jako oni. Z tohoto důvodu podstupují operace, aby měli "elfí oči" a "elfí uši". Praví 
elfové je považují za potíž, lidé za zaprodance a ostatní metatypy za voly. 
 Pokud elfové zjistí, že pozéři nejsou elfové, mohou na ně hledět s nepřátelstvím, lidé je 
mohou považovat za zaprodance a zrádce vlastní rasy (pokud mají vůči elfům nějaké 
předsudky). Tuto nevýhodu si mohou vzít jen lidé. 
 
 Gremlini (bonus 5 PB za hodnocení, max. 4) 
 Postava si prostě nerozumí s moderní technikou a v jejich rukou často taková technika selže 
nebo funguje jinak. Za každých 5 PB získaných z nevýhody se snižuje množství jedniček 
potřebných pro fatál o jednu. (Například postava s Gremliny na druhé úrovni už hodí fatál, 
když jí z 8 kostek padnou 2 jedničky). Postava si může házet i v situacích, kde by ostatní 
postavy uspěly automaticky, to aby GM viděl, zda nepadne fatál. Selhání by měl GM vždy 
nějak patřičně popsat, zaseknutá pistole, vysílačka na úplně jiných frekvencích apod. Tato 
nevýhoda by měla obtěžovat, rozhodně by to neměla být zbraň na likvidaci nejmodernější 
high-tech věciček jen když se jich prokletá postava dotkne. Tato nevýhoda neovlivní 
kyberware, bioware či jiné implantáty. 
 
 Neschopný (bonus 5 PB) 
 Postava má totální nedostatek znalostí nebo schopností v jisté aktivní dovednosti. Hráč si 
musí vybrat na kterou aktivní dovednost bude tato nevýhoda zakoupena, nemůže to ale být 
jazyková nebo vědomostní dovednost. Postava je v této dovednosti považována za 
nevědomou (viz Dovednosti) a GM po ní může požadovat testy, které by jiné postavy vůbec 
nemusely dělat. Postava nemůže mít vybranou dovednost zakoupenou a nemůže ani 
odvozovat. 
 Tato nevýhoda se dá koupit vícekrát, pokaždé je třeba vybrat jinou aktivní dovednost. 
 
 Vetchý (bonus 20 PB) 
 Postav není zrovna v nejlepší kondici. Buď může být stará, nemocná nebo to může být 
gaučový typ, jako jsou někteří hackeři a mágové. 
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 Cena za učení se a zlepšování fyzických dovedností je dvojnásobná ( a to i při tvorbě 
postavy) a nikdy si nemůže zakoupit skupinu fyzických dovedností. Postava je navíc ve 
fyzických dovednostech, které nemá alespoň na stupni 1 a víc na nevědomou a nemůže 
odvozovat. Tato nevýhoda neovlivní činnost ve fyzických dovednostech, které postava má. 
 
 Nízký práh bolesti (Bonus 10 PB) 
 Postava je velmi citlivá na bolest, získává -1 postih za zranění za každé 2 čtverce zranění a 
ne za každé 3, jako je obvyklé. 
 
 Orčí pozér (bonus 5 PB) 
 Ať už jsou tito lidé a elfové ovlivněni gobliním rockem nebo orčí renesancí, rozhodli se stát 
pomocí úprav a operací orky. Orkové vnímají tyto postavy jako překážku, a pokud se ukáže 
že pozér není pravý ork, mohou vůči němu praví orkové projevit jisté nepřátelství. Nebo ho 
mohou vzít do "rodiny" a podrobit ho různým rituálům a zkouškám, kde může prokázat své 
"orkství". Prozrazení pozéři mohou být také lidmi a elfy považováni za zrádce rasy, zvláště 
mají li tito lidé či elfové proti orkům nějaké předsudky. 
 Tuto nevýhodu si mohou vzít jen lidé a elfové. 
 
 
 Poznamenaný (bonus 5 PB, 10 PB pro hackery a technomanty) 
 Postava měla v minulosti drsné zážitky s BTL nebo s černými IC a to na ní zanechalo téměř 
permanentní následky. Postava má postih -2 kostky na Vůli, když má čelit černému IC nebo 
BTL. Toto neovlivní testy odolávání proti poškození, ale ovlivní to testy na útěk, odlogování, 
odolávání efektům psychotropních IC nebo odolávání závislosti. 
 
 Citlivá nervová soustava (bonus 5 PB, 10 PB pro hackery a technomanty) 
 Postava má citlivější nervovou soustavu a to ji činí zranitelnější vůči nervovému poškození 
z BTL, černého IC, pádu do díry a jiným poškozujícím formám simsensu. Při odolávání 
tomuto typu poškození má postava postih -2 kostky. 
 
 Citlivý systém (bonus 15 PB) 
 Postava je citlivá na implantáty, ztráta esence za kyberwarové implantáty je dvojnásobná. 
Nevztahuje se to ale na implantáty biowaru. 
 
 
 Simsensová závrať (bonus 10 PB, 15 PB pro hackery a technomanty) 
 Postava má pocity dezorientace, když používá zlepšenou realitu, virtuální realitu a simsense 
(včetně smartlinků, simrigů a obrazových spojení). Na všechny testy v rámci práce s těmito 
médii má extra postih -2 kostky. 
 
 Držitel OIČ (bonus 5 PB nebo 10 PB) 
 Postava se narodila nebo jinak získala legální OIČ (Osobní identifikační číslo). To 
znamená, že údaje o ní, lékařské záznamy, pohyby na účtech, cestování atd. je v mnoha 
databankách. Neznamená to, že postava bude přímo nucena používat toto číslo, jen to, že o ní 
existuje záznam (a někdy v budoucnu se to možná stane důkazem proti ní). Za 5 PB má 
postava standardní OIČ a je tedy občanem národa nebo nadnárodní korporace dle svého 
výběru. Za 10 PB dostane postava kriminální OIČ, tzn. že v záznamech má ověřitelný 
kriminální záznam a pravděpodobně byla vězněná. A protože mnoho společností na ochranu 
práv a zákonů mezi sebou sdílí tato data, může být postava snadno identifikována, když se 
opět připlete do zločinu. 
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 Zhouba od ducha (bonus 10 PB) 
 Postava je pronásledována a trpí nenávistí určitého typu duchů (viz Duchové). Pokud je 
postava v jejich přítomnosti, budou ji různě obtěžovat a budou se zdráhat poslechnout nebo 
vykonat služby pro postavu nebo její přátele. Pokud budou duchové vedeni k útoku na 
nenáviděnou postavu nebo její přátele, rozhodně se budou snažit zabít nenáviděnou postavu 
jako první. 
 Tuto nevýhodu si může vzít jakákoli postava, nejenom kouzelník, ale ten si musí jako 
znepřátelené duchy vybrat právě ty, které ve své tradici neumí povolávat. 
 
 Hrubý  (bonus 20 PB) 
 Postava je antisociální a sociopatická a má problémy jak vycházet s ostatními. Učení se a 
zlepšování se v sociálních dovednostech je 2 x dražší (i během tvorby postavy), postava se 
nemůže učit skupiny sociálních dovedností a v sociálních dovednostech, které nemá na 
hodnocení 1 a více, je považována za nevědomou a nemůže odvozovat. GM může chtít, aby 
postava testem ověřila určité sociální situace, ve kterých by to u jiných postav nebylo vůbec 
třeba. 
 
 
 Nevzdělaný (bonus 20 PB) 
 Postav vyrostla daleko od moderní společnosti a tak má jen základní povědomí o ní a má 
základy ve čtení, psaní a aritmetice. Postava může pocházet z různých anti-technologických 
společností, nebo z kultur, které se podobně vyvinuly u některých paranormálních tvorů, jako 
jsou různí -dlaci, nágy a mořský lid. 
 Postava je ve vědomostních dovednostech technických, akademických a profesionálních 
považována za nevědomou a nemůže odvozovat. 
 Cena za učení se a zlepšování těchto dovedností je dvojnásobná ( a to i při tvorbě postavy) a 
postava se nemůže učit skupiny dovedností z těchto kategorií.GM může chtít občas testem 
prověřit situace vztahující se k těmto dovednostem, kde by to u jiných postav nebylo třeba. 
 
 Slabý imunitní systém (bonus 5 PB) 
 Imunitní systém postavy je více náchylný k infekcím a nemocem, na testy odolávání vůči 
nim má postih -2 kostky. Taková porucha imunitního systému je často výsledkem masivní 
imuno-supresivní léčby používané v kyberchirurgii a biogenetických procedurách, takže tuto 
nevýhodu mají často postavy. které podstoupily rozsáhlé úpravy těla. 
 
Vybavení 
 Peníze na nákup vybavení (zbraně, pancíře, kyberware, bydlení, šaty, auta atd.) se během 
tvorby postavy získávají z PB a to takto: 
 1 PB = 5 000 ¥ (maximum je však 50 PB, tj. 250 000 ¥ ) 
 Postava by měla mít peníze na všechno, co si pořizuje, poslední slovo při nákupu výbavy 
má vždy GM, ale stejně platí že si postava na začátku nemůže pořídit nic, co má hodnocení 
vyšší než 6 a dostupnost vyšší než 12. 
 
Kyberware, bioware 
 Postava si vede cenu ztráty esence odděleně za kyberware a odděleně za bioware. Ta vyšší 
hodnota se od esence odečte celá a z té druhé nižší jen polovina. (Např. má - li postava v sobě 
kyberware za 2,5 bodů esence a bioware za 1,5 bodů esence, výsledná ztráty bude 
 6 - 2,5 - (1,5 : 2) = 6 - 3,25 = 2,75. Postavě tedy zbude 2,75 bodů esence)  
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 Na počátku je postavám dostupný jen základní kyberware a bioware a alfa stupeň téhož. 
Alfa verze má dvojnásobnou cenu, ale ztráta esence je jen násobek 0,8. Je třeba ještě 
poznamenat, že bonusy k atributům nijak nezvednou odvozené aspekty tvorby postavy. 
(Například bonus k logice nijak nezvedne počet PB do vědomostních dovedností.) 
 
Životní úroveň 
 Životní styl má v sobě už platby za takové věci jako je jídlo, energie, nájem, poplatky za 
televizi a Matrix atd. Čím lepší, tím méně starostí a více výhod. 
 Ulice (zadarmo) - doslova na ulici, postava jí odpadky a spí, kde se dá. 
 Squatter (500 ¥ ) - vybydlený dům, skrýš, jeden stupínek nad ulicí 
 Nízká (2 000 ¥ ) - byt ale nic moc. Jen ty a zdi. 
 Střední (5 000 ¥ ) - pěkný dům nebo byt, dokonce i skutečné jídlo) 
 Vysoká ( 10 000 ¥ ) - perfektní dům či byt s ochrankou, perfektní jídlo 
 Luxus (100 000 ¥ ) - jen si to, kámo, představ, jen si to představ… 
 Poplatky se platí měsíčně, lze si předplatit i dopředu. Co nezahrnuje životní úroveň, musí se 
platit zvlášť, jako je třeba osobní stráž na nízké úrovni. Startovní životní úroveň také určuje 
peníze postavy na počátku své dráhy. 
 
 
 
Magické zdroje 
 Iniciace postavy je možná jen během hry, ostatní (kouzla, duchové a služby) je za PB při 
tvorbě postavy. 
 Kouzla - Kouzla která umí kouzelník na počátku stojí PB v ceně 1 kouzlo za 3 PB, 
maximální počet kouzel, které může kouzelník na počátku mít je dvojnásobek nejvyššího 
hodnocení buď dovednosti Kouzlení nebo Rituální kouzlení. 
 Duchové - existuje 6 typů duchů (kouzelnická tradice jich dokáže vyvolávat vždy 5, jaké 
přesně to záleží na tradici kouzelníka). Duchové se dají vyvolat dočasně během hry nebo se 
dají vázat do dlouhodobých služeb (viz kapitola Probuzený svět). Kouzelník už ale může mít 
vázaného ducha od počátku, počet PB = počet služeb, které duch dluží, maximum služeb je do 
hodnocení dovednosti Povolávání nebo skupiny dovedností Vyvolávání. Účinnost vázaného 
ducha je hodnocení Magie kouzelníka a kouzelník může mít do začátku maximálně tolik 
vázaných duchů, kolik je jeho Charisma. 
 Ohniska - se musí nejdříve koupit za nuyeny a pak připoutat. To lze i na počátku, na 
připoutání se utratí tolik PB kolik je hodnocení ohniska. Součet hodnocení všech do počátku 
připoutaných ohnisek nesmí přesáhnout 5 x Magii postavy. Kouzelník a mystický adept si 
může připoutat jakékoli ohnisko, adept jen zbrojní ohnisko. 
 Schopnosti adepta - Adept má tolik bodů Moci, kolik je jeho Magie. Schopnosti jsou 
popsány v kapitole probuzený svět. Neutracené body Moci si lze schovat pro pozdější 
investici. 
 
Zdroje technomanta 
 Technomant se spoléhá na personu, komplexní formy a sprites, vše bude popsáno později. 
Komplexní formy a Sprites si může vzít postava do začátku za takovéto ceny: 
 Komplexní formy: 1 PB = 1 bod do hodnocení komplexní formy. Maximální počet 
komplexních forem nezávisle na jejich hodnocení je 2 x Logika postavy. 
 Sprites - technomant má schopnost vytvořit a ovládat matrixové entity zvané Sprites. Může 
začít hru s vytvořenými Sprites a to podle tohoto klíče: 
  počet PB = počet dlužených služeb 
  maximální počet dlužených služeb = do hodnocení dovednosti Kompilace 
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  hodnocení Sprites = Rezonance postavy 
  maximální počet Sprites = hodnocení Charismy postavy 
 
Kontakty  
 Za každý kontakt, který postava do začátku má, se platí tolik: 
 cena v PB = hodnocení Loajality + hodnocení Konexí 
 
Konečné úpravy 
 Po nákupu některých schopností a nebo kyberwaru dojde ke změně atributů, zlepšené 
hodnoty pište do závorek, např. Tělo 4 (6). Pokud není řečeno jinak, používá postava v 
testech zlepšené hodnocení atributů. 
 Iniciativa je jiná ve fyzickém světě, ale také v astrálním světě a ve virtuálním světě. 
Kouzelníci, hackeři a technomanté mají vedle své základní iniciativy spočtené i iniciativy 
jiných světů, které mohou obývat. 
 
 
Kondiční záznamník 
 Počet čtverců pro kondiční záznamník fyzického zranění: 
 8 + (Tělo : 2) (Zaokrouhleno nahoru) 
 Počet čtverců v kondičním záznamníku omráčení: 
 8 + (Vůle : 2) (Zaokrouhleno nahoru) 
 Pro výpočet použijte zlepšené hodnocení (pokud se například dočasně postavě zvýší Tělo 
nebo Vůle, bude mít i více čtverců v záznamníku), taktéž za každou kyberkončetinu přidejte 
do záznamníku fyzického zranění 1 čtverec. Všechny zbývající čtverce v záznamnících 
začerněte. 
 
Peníze na počátku 
 Vypočtou se podle životní úrovně hodem kostek podle tohoto návodu: 
 Ulice 1k6 x 10 ¥ 
 Squatter 2k6 x 20 ¥ 
 Nízká 3k6 x 50 ¥ 
 Střední 4k6 x 100 ¥ 
 Vysoká 4k6 x 500 ¥ 
 Luxus 4k6 x 1 000 ¥ 
 Pokud vám něco zbylo z peněz za PB, připočtěte k výsledku hodu ještě +1 za každých 100 ¥ 
až do maxima 3 x počet házených kostek (jinými slovy můžete přidat až polovinu nejlepšího 
možného výsledku).  
 Tyto peníze jsou na účtu či v hotovosti (tedy spíše na certifikované kredithůlce), jak je vám 
libo, ale ne ve vybavení. Když se rozběhne hra, můžete si ještě nějaké věci dokoupit, ale to už 
se počítá dostupnost a také slovo GM. 
 
Shrnutí tvorby postavy 
 
Metatyp PB 
Trpaslík 25 
Elf 30 
Člověk 0 
Ork 20 
Troll 40 
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Atributy  PB 
Fyzické a mentální  10 za +1 k atributu (vyjma posledního bodu 
 maximální hodnoty) 
Štěstí 10 za +1 k atributu (vyjma posledního bodu 
 maximální hodnoty) 
Magie 10 za +1 k atributu (vyjma posledního bodu 
 maximální hodnoty), postava musí mít  
 výhodu Adept, Mystický adept nebo  
 Kouzelník 
Rezonance 10 za +1 k atributu (vyjma posledního bodu 
 maximální hodnoty), postava musí mít  
 výhodu Technomant 
Maximum hodnoty atributu poslední bod 25 PB 
 
Dovednosti PB 
Aktivní dovednosti 4 za 1 bod dovednosti 
Vědomostní dovednosti 2 za 1 bod dovednosti (ale dostane se  
 (Intuice + Logika) x 3 PB zadarmo 
Skupiny dovedností 10 za +1 bod skupiny dovedností 
Specializace 2 za specializaci aktivní dovednosti 
 1 za specializaci vědomostní dovednosti 
 
Výhody PB 
Adept 5 
Obouzručný 5 
Empatie ke zvířatům 10 
Nadání 10 
Astrální chameleón 5 
Uhlazený 10 
Lamač kódů 10 
Ohebný 5 
Výjimečný atribut 20 
První dojem 5 
Pevná koncentrace 10 nebo 20 
Silný žaludek 5 
Vysoký práh bolesti 5 až 10 
Domácí půda 10 
Lidský vzhled 5 
Šťastlivec 20 
Kouzelník 15 
Magická odolnost 5 až 20 
Duchovní rádce 5 
Kalné spojení 10 
Mystický adept 10 
Přirozené tvrzení 10 
Přirozená imunita 5 nebo 15 
Fotografická paměť 10 
Rychlé léčení 10 
Odolnost vůči nemocem / toxinům 5 nebo 15 
Příchylnost ducha 10 
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Technomant 5 
Tuhost 10 
Vůle žít 5 až 15 
 
Nevýhody 
Závislost +5 až +30 
Alergie +5 až +30 
Astrální zářič +5 
Smůla +20 
Smolař hodů +5 
Bojová paralýza +20 
Elfí pozér +5 
Gremlini +5 až +20 
neschopný +5 
Vetchý +20 
Nízký práh bolesti +10 
Orčí pozér +5 
Poznamenaný +5 (+10 pro hackery / technomanty) 
Citlivý nervový systém +5 (+10 pro hackery / technomanty) 
Citlivý systém +15 
Simsensová závrať +10 (+15 pro hackery / technomanty) 
Držitel OIČ +5 nebo +10 
Zhouba od duchů +10 
Hrubý +20 
Nevzdělaný +20 
Slabý imunitní systém +5 
 
Zdroje  PB 
Vybavení 1 za 5 000 ¥  (maximálně 50 PB) 
Kouzla 3 za kouzlo (maximálně 2 x hodnocení 
 Kouzlení nebo Rituální kouzlení) 
Duchové 1 za dluženou službu (maximum = Charisma) 
Připoutávání ohnisek 1 za bod účinnosti (maximálně 5 x Magie) 
Komplexní formy 1 za bod hodnocení (maximální počet  
 forem = Logika x 2) 
Sprites 1 za dluženou službu (maximum = Charisma) 
Kontakty Hodnocení Loajality + hodnocení Konexí 
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Dovednosti 
 
 Hodnocení  dovednosti Nevědomá (viz určité nevýhody) znamená že se nedá odvozovat 
přes atribut a postava o dané problematice vážně neví vůbec nic. 
 
 Hodnocení dovedností by se daly shrnout do těchto výrazů a přirovnání: 
Hodnocení: 0 Netrénovaný 
  1 Začátečník 
  2 Novic 
  3 Profesionál 
  4 Veterán 
  5 Expert 
  6 Elita 
  7 Legenda - dostupné jen s výhodou Nadání 
 
Skupiny dovedností (+ spřízněný atribut) 
 
 Atletika  (obvykle Síla):Šplhání, Gymnastika, Běh,, Plavání 
 Biotechnologie (obvykle Logika): Kybertechnologie, První pomoc, Medicína 
 Boj na blízko (Obratnost): Čepele, Kyje,Neozbrojený boj 
 Crackování (Logika): Kyber boj, Elektronická válka, Hackování 
 Palné zbraně (Obratnost): Automaty, Pušky, Pistole 
 Vliv (Charisma): Přesvědčování, Etiketa, Vůdcovství, Vyjednávání 
 Zálesáctví (obvykle Intuice): navigace, Přežití, Stopování 
 Čarodějnictví  (Magie): Kouzlení, Protikouzlení, Rituální kouzlení 
 Úkolování (Rezonance): Kompilace, Dekompilace, Registrace 
 Vyvolávání (Magie): Povolávání, Vázání, Zahánění 
 Elektronika  (Logika): Počítače, Vyhledávání dat, Hardware, Software 
 Mechanika (Logika):Letecká mechanika, Automobilová mechanika, Průmyslová 
mechanika, Námořní mechanika 
 Utajení (obvykle Intuice): Maskování, Infiltrace, Kapsářství, Plížení 
 

Aktivní dovednosti 
 
Dovednosti a spřízněné atributy 
 
 Fyzické atributy:  
  Obratnost: 
   Lukostřelba, Automaty,čepele, Kyje, Umění úniku, Exotické zbraně na dálku 
(jednotlivě),Exotické zbraně na blízko (jednotlivě), Padělání, Zbraně dopravních prostředků, 
Gymnastika, Těžké zbraně, Infiltrace, Zámečnictví, Pušky, Ukrývání, Pistole, Vrhací zbraně, 
Neozbrojený boj 
  Tělo:  
   Potápění, Parašutismus 
  Reakce: 
   Uhýbání, Řízení nadatmosférických letadel*,Řízení letadel*, Řízení 
antroformů*, Řízení exotických vozidel (jednotlivě)*,Řízení pozemních vozidel, Řízení 
plavidel 
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  Síla: 
   Šplh, Běh, Plavání 
 
 Mentální atributy  
  Charisma: 
   Přesvědčování, Etiketa,Vyučování, Zastrašování, Vůdcovství, Vyjednávání 
  Intuice: 
   Řemeslnost, Uchopování*, Zájmové vědomosti, Jazyky, Navigace, Vnímání, 
Plížení, Pouliční vědomosti, Stopování 
  Logika: 
   Akademické vědomosti, Letecká mechanika*,Zbrojířství, Automobilová 
mechanika*,Počítače, Kybertechnologie*, Kyberboj, Vyhledávání dat, Demolice, 
Elektronická válka*, První pomoc, Průmyslová mechanika*, Hackování, Hardware*, 
Medicína*, Námořní mechanika*, Profesionální vědomosti,  
Software* 
  Vůle: 
   Astrální boj*, Přežití 
 Speciální atributy 
  Magie: 
   Zahánění*, Vázání*, Protikouzlení*, Rituální kouzlení*, Kouzlení*, 
Povolávání* 
  Rezonance: 
   Kompilace*, Dekompilace*, Registrace* 
 
Poznámka: U dovedností označených hvězdičkou* nelze odvozovat. 
 
Bojové aktivní dovednosti 
 
 Lukostřelba (Obratnost) 
 Zahrnuje použití zbraní, jejichž střely jsou přímo či přeneseně poháněny silou svalů. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Luky, Kuše, Praky 
 
 Automaty (Obratnost) 
 Zahrnuje použití osobních palných zbraní větších než pistole, schopných automatické 
střelby, ale obvykle s kratší hlavní než mají pušky. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Palné zbraně 
 Specializace: Útočné pušky, Karabiny, Automatické pistole, Samopaly 
 
 Čepele (Obratnost) 
 Zahrnuje použití různých zbraní nablízko s ostrou čepelí nebo hrotem. (Tzn. různé nože, 
meče, sekery.) Je také použitelná pro kyberčepele implantované do rukou či předloktí, ale ne 
do jiných částí těla (Viz Exotické zbraně nablízko). 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Boj na blízko 
 Specializace: Sekery, Kyberimplantáty - čepele, Nože, Meče, Vykrývání 
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 Kyje  (Obratnost) 
 Zahrnuje použití ručních zbraní na blízko bez ostří a čepelí. Dovoluje použít jakoukoli 
tupou, těžkou věc jako zbraň, od baseballové pálky po křeslo. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Boj na blízko 
 Specializace: Obušky, Kladiva, Hole, Vykrývání 
 
 Uhýbání (Reakce) 
 Schopnost uhnout z cesty předpokládanému útoku nebo jiné hrozbě. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: útoky na blízko, útoky na dálku 
 
 Exotické zbraně na blízko (Obratnost) 
 Dovednost musí být brána odděleně pro různé zbraně které chcete používat, (Např. Saje, 
Dřevcové zbraně, Řetězová pila, Kyberimplantáty zbraní v neobvyklých místech (např. v 
loktech, čepele v chodidlech atd.)) 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: nelze 
 
 Exotická zbraň na dálku (Obratnost) 
 Podobně jako u dovednosti Exotické zbraně na blízko i zde musí být dovednost brána 
odděleně na různé zbraně, které chcete používat. (Např. Lasery, Narkojekční pistole, 
Plamenomety, Kyberimplantáty zbraní). 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: nelze 
 
 Těžké zbraně (Obratnost) 
 Použití palných zbraní a raketových zbraní větších než útočná puška, zahrnuje velké zbraně 
montované na dvojnožky, trojnožky, gyroramena nebo pevná místa (ale ne na nebo ve 
vozidlech). 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Útočné kanóny, Granátomety, Řízené střely, Kulomety, Raketomety 
 
 Pušky (Obratnost) 
 Použití všech osobních střelných zbraní s dlouhou hlavní, zvláště těch určených k opření o 
rameno. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Palné zbraně 
 Specializace: Brokovnice, Odstřelovací pušky, Sportovní pušky 
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 Pistole (Obratnost) 
 Použití všech typů osobních malých palných zbraní, tzn. příručních pistolí, lehkých a 
těžkých pistolí a tázerů. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Palné zbraně 
 Specializace: Příruční pistole, Revolvery, Poloautomatické pistole, Tázery 
 
 Vrhací zbraně (Obratnost) 
 Použití různých zbraní a věcí vrhaných uživatelem. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Vejčité (typ granátů), Shora (styl baseballu), Shurikeny, Vrhací nože 
 
 Neozbrojený boj (Obratnost) 
 Použití bojových technik za použití vlastního těla. Zahrnuje různé bojové styly, také použití 
kyberimplantátů, jako je třeba šoková ruka. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Boj na blízko 
 Specializace: Kyberimplantáty, Bojová umění (Jednotlivě), Boj podmaněním, Blokování 
 
Magické aktivní dovednosti 
 Pokud postavy nejsou kouzelníci nebo mystičtí adepti, nemohou si vzít ani používat tyto 
dovednosti. 
 
 Uchopování (Intuice) 
 Získávání informací z aur, astrálních forem a signatur. Pouze postavy schopné astrálního 
vnímání jsou schopné používat tuto dovednost. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: ne 
 Specializace: Čtení aury, Astrální signatury, Psychometrie, Podle typu aury (Metalidé, 
Duchové,. Ohniska, Wardy atd.) 
 
 Astrální boj  (Vůle) 
 Dovednost pro boj v astrálním prostoru, kde jsou normální bojové metody takřka 
nepoužitelné. Mohou ho však využívat  jen postavy s schopné astrálního vnímání. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: ne 
 Specializace: Podle určitého typu ohnisek nebo protivníků (Zbrojní ohniska, Kouzelníci, 
Duchové, Wardy atd.) 
  
 Zahánění (Magie) 
 K zahánění duchů, odstraní je z fyzického a astrálního plánu. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Vyvolávání 
 Specializace: podle typu duchů (Duchové vzduchu, Duchové ohně atd.) 
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 Vázání (Magie) 
 K žádání dlouhodobých služeb od duchů, které už kouzelník povolal. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: vyvolávání 
 Specializace: podle typu duchů (Duchové vzduchu, Duchové ohně atd.) 
  
 Protikouzlení (Magie) 
 k odstraňování existujících udržovaných kouzel z lidí či objektů, nebo k obraně proti 
kouzlům seslaných na uživatele nebo i ostatní. (Viz Protikouzlení) 
 Odvozování: ne 
 Skupiny dovedností: Čarodějnictví 
 Specializace: podle typu kouzla (Bojová kouzla, Detekční kouzla atd.) 
 
 Rituální kouzlení (Magie) 
 K sesílání kouzel rituálním způsobem. V těchto případech se používá k určení výsledku 
dovednost Rituální kouzlení místo Kouzlení 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Čarodějnictví 
 Specializace: podle typu kouzla (Bojová, Detekční atd.) 
 
 Povolávání (Magie) 
 K povolávání duchů a k určení toho, kolik služeb budou dlužit.  
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Vyvolávání 
 Specializace: Podle typu ducha (Duchové ohně, duchové vody apod.) 
 
 
Fyzické aktivní dovednosti 
 
  Šplhání (Síla) 
 K překonávání vertikálních překážek nebo zdí, ať už za použití nástrojů, nebo nezajištěně. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Atletika 
 Specializace: S jištěním, Volné Slaňování, Podle podmínek ( skály, led, slézání budov atd.) 
 
 Maskování (Intuice) 
 Když chce postava vypadat jinak nebo jako někdo jiný, nebo jen lépe zapadnout do 
prostředí. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Utajení 
 Specializace: Kamufláž, Kosmetika, Divadelnictví, Trideo 
 
 Potápění (Tělo) 
 Všechny formy podvodního potápění a také používání potápěčského vybavení a technik k 
podvodnímu plavání. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: S dýchací tekutinou, Míchaný plyn, S vylučováním kyslíku, SCUBA 
(šnorchl, bomby, ploutve), Podle podmínek (arktické, jeskyně, komerční, vojenské apod.) 
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 Umění úniku  (Obratnost) 
 K úniku z pout bez použití hrubé síly. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: podle pout (lana, želízka, plastová pouta atd.) 
 
 Gymnastika Obratnost) 
 Zahrnuje i akrobatické kousky a udržení rovnováhy stejně jako skoky, skoky přes nářadí a 
pády. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Atletika 
 Specializace: Rovnováha, Breakfall, Tanec, Skákání, Pády 
 
 Infiltrace (Obratnost) 
 Když se chce postava proklouznout někam nepozorována a to buď ostatními nebo senzory. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Utajení 
 Specializace: Město, Vozidla, Divočina, Podle metody detekce (Pohybové senzory, 
Termosenzory, Tlaková destička apod.) 
 
 Navigace (Intuice) 
 Schopnost určit souřadnice, číst mapy, udržet kurs a dostat se někam, aniž by se člověk 
ztratil. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: zálesáctví 
 Specializace: Poušť, Les, Džungle, Hory, Polární oblasti, Moře, Město atd.) 
 
 Kapsářství (Obratnost) 
 Pro ty, co mají ruce rychlejší než oko postřehne. Dovednost ukrývat malé objekty u postavy 
nebo je brát jiným, aniž by si toho ostatní všimli. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Utajení 
 Specializace: vybírání kapes, Odvracení pozornosti, Drobné krádeže ( v obchodech) 
 
 Parašutismus (Tělo) 
 Když postav opouští letadlo ve vzduchu, nebo jiné místo ve výškách s padákem na zádech a 
přeje si zpomalit svůj pád. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: HALO, Nízký seskok, Rekreační seskoky, Klouzavý padák. 
 
 Vnímání (Intuice) 
 K zaznamenání co podivného se děje v okolí postavy jejími smysly. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Slyšení, Čich, Chuť, Dotek, Visuální 
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 Běh (Síla) 
 Ke zvýšení vzdálenosti, kterou postava uběhne, také jak šetřit energií za běhu. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Atletika 
 Specializace: Dlouhé tratě, Sprint, město, Divočina 
 
 Plížení (Intuice) 
 Sledování osob, aniž by si něčeho všimly či zaznamenání, zda nejsi sledován stejným 
způsobem. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Utajení 
 Specializace: Pozorování, Sledování, Únik ze sledování 
 
 Přežití (Vůle) 
 Schopnost přežít v cizích podmínkách, přizpůsobit se jim, umění zacházet s různým 
vybavením pro přežití, či jak si obstarat vodu a jídlo, vyrobit přístřeší. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Zálesáctví 
 Specializace: Poušť,les, Džungle, Hory, Polární oblasti, Město, atd. 
 
 Plavání (Síla) 
 Ke zvýšení vzdálenosti, kterou může postava uplavat, také určuje, jak velké má postava 
zkušenosti s vodou. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Atletika 
 Specializace: Vytrvalostní plavání, Rychlostní plavání 
   
 Stopování (Intuice) 
 Schopnost stopovat osoby či tvory v divočině. Zahrnuje schopnost zaznamenat znamení 
průchodu a najít stezky zvěře. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Zálesáctví  
 Specializace: Poušť, Les, Džungle, Hory, Polární oblasti, Město 
 
 
Aktivní dovednosti Rezonance 
 Dovednosti známé jen postavám s výhodou Technomant. 
 
 Kompilace (Rezonance) 
 K vytvoření Sprites a k určení, kolik služeb dluží. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Úkolování 
 Specializace: podle typu Sprites (Datový, Strojní, atd.) 
 
 Dekompilace (Rezonance) 
 K dekompilaci Sprites 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Úkolování 
 Specializace: podle typu Sprites (Datový, Strojní atd.) 
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 Registrace (Rezonance) 
 K registraci Sprites pro dlouhodobé služby. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Úkolování 
 Specializace: Podle typu Sprites (datový, Strojní atd.) 
 
Sociální aktivní dovednosti 
 
 Přesvědčování (Charisma) 
 K překrucování pravdy nějakým způsobem a k pokoušení se, aby tomu někdo uvěřil. 
Zahrnuje lži, výmluvy, vytáčky a toužený cíl je, aby někdo uvěřil falešné pravdě. testy 
Přesvědčování jsou vedeny proti Intuici a Přesvědčování (či Vyjednávání ) cíle. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Vliv 
 Specializace: Rychlomluva, Zosobnění někoho jiného, Svádění 
 
 Etiketa (Charisma) 
 Umožňuje postavě  pohybovat se v určité subkultuře, bez toho, aniž by se cítila mimo. 
Snadněji se jedná s lidmi, řeší se lépe vyhrocené sociální situace. Dovoluje negovat sociální 
stigmata, které postav může mít.  
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Vliv 
 Specializace: podle kultury či subkultury (Vysoká společnost, Pouliční gangy, mafie, 
katolická církev, Korporace, Média, Goblinní rock apod.) 
 
 Vyučování (Charisma) 
 Dovoluje postavě něco někoho učit, zvláště jinou postavu. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Podle kategorie aktivních nebo vědomostních dovedností (Boj, Jazyk, 
magické dovednosti, Akademické dovednosti, pouliční vědomosti) 
 
 Zastrašování (Charisma) 
 K přinucování osob udělat to, co by nikdy normálně neudělaly, skrze strach vzbuzený 
vzhledem či chováním postavy.Testy Zastrašování jsou vedeny proti testu Vůle + 
Zastrašování cíle. Modifikátory budou uvedeny dále. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Výslech, Psychické, Fyzické, Mučení 
 
 Vůdcovství (Charisma) 
 Schopnost vést ostatní, skrze příklad i autoritu. Zahrnuje aspekt řešení problémů ale 
nezahrnuje myšlení a dobré plánování na straně hráčů. Testy Vůdcovství jsou vedeny proti 
testu Charisma + Vůdcovství cíle. Užijte příslušné modifikátory. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Vliv 
 Specializace: Zkouška odvahy, Morálka, Přesvědčivost, Strategie, Taktika 
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 Vyjednávání (Charisma) 
 Zahrnuje psychologii a vyjednávací taktiku používanou, když jedná postava s ostatními a 
snaží se získat pro sebe výhody, ať už skrze jemné obchodničení nebo skrze ukecácání. Testy 
Vyjednávání jsou vedeny proti testu Charisma + Vyjednávání cíle. vyjednávání se dá také 
použít, chce li postava zjistit, zda ji někdo nelže. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Vliv 
 Specializace: Smlouvání, Diplomacie, Porozumění motivů ostatních 
Technické aktivní dovednosti 
 
 Letecká mechanika (Logika) 
 K opravování a udržování letadel. 
 Odvozování: ne  
 Skupina dovedností: Mechanika 
 Specializace: Nadatmosférická letadla, Letadla s pevnými křídly, Letadla lehčí vzduchu, 
Letadla s rotory, Letadla s překlopnými rotory, Letadla s kolmým startem. 
 
 Zbrojí řství (Logika) 
 K vytvoření nebo opravě zbraní nebo pancířů, na které má postavy plány. také se 
předpokládá, že má postava příslušné nástroje a vybavení, které se obvykle k těmto činnostem 
používá. Pokud postava tvoří něco nového, potřebuje teoretické znalosti k navržení věci, nebo 
plány. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Zbroj, Dělostřelectvo, Výbušniny, palné zbraně, těžké zbraně, Doplňky 
zbraní. 
 
 Řemeslnost (Intuice) 
 Představuje mnoho různých kreativních dovedností, zahrnující zpěv, malování, apod. Tuto 
dovednost obvykle mají umělecky zaměřené postavy. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: tesařství, Kytary, Malování, Sochařství atd. 
 
 Automobilová mechanika (Logika) 
 K opravám a udržování pozemních vozidel všech typů. Stále jsou nezbytné potřebné 
nástroje a nářadí a čas. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Mechanika 
 Specializace: Antroformy, Vznášedla, Pásová vozidla, Kolová vozidla 
 
 Počítače (Logika) 
 K porozumění a používání počítačů a elektronických zařízení, které jsou v roce 2070 už 
skoro ve všem, co je poháněno elektřinou. nezahrnuje znalosti dobývání a rozvracení těchto 
systémů. To je pokryto dovednostmi Hackování nebo Hardware. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Elektronika 
 Specializace: Podle programu (Analýza, Editace atd.), Podle typu zařízení (Komlink, 
Média, Sledovací zařízení atd.) 
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 Kyberboj  (Logika) 
 K útokům na jiné ikony v Matrixu, užívá útočné programy a systémové triky. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Crackování 
 Specializace: Podle jednotlivých protivníků (Ikony, Persony, Agenti, IC, Ikony živých 
person, Sprite apod.) 
 
 
 Kybertechnologie (Logika) 
 Schopnost vytvářet a starat se o kybertechniku a bioware, většinou ji mají vynálezci, lékařští 
profesionálové a kyberdoktoři. Také zahrnuje znalosti o současném stavu kybertechnologií a 
schopnost opravovat poškozený kyberware. K výrobě kyberwaru je třeba mít příslušné 
technologie, zázemí a materiál. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Biotechnologie 
 Specializace: Bioware, Bodyware, Kyberkončetiny, Headware, Nanoware 
 
 Vyhledávání dat (Logika) 
 Vyhledávací dovednost, znalost využívání vyhledávacích programů, databází a dalších 
nástrojů k vystopování informací on-line nebo v počítačových skladištích. Zahrnuje schopnost 
postavy upřesňovat vyhledávací parametry stejně jako znalost méně známých  archívů a 
zdrojů. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Elektronika 
 Specializace: Podle zdroje (Datové přístavy, Veřejné archívy, Novinové indexy, Finanční 
záznamy atd.), Podle typu dat (Korporační, Zvěsti o celebritách, Pouliční zvěsti, Trideová 
stopáž atd.) 
 
 Demolice (Logika) 
 zahrnuje přípravu, odměření a umístění chemických výbušnin.  
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Průmyslové výbušniny, Odstraňování výbušnin, Improvizované výbušniny, 
Plastické výbušniny 
 
 Elektronická válka (Logika) 
 K narušení komunikace mnoha způsoby jako je rušení signálů, degradace signálů nebo 
kompletní převzetí kontroly nad komunikačním systémem cíle. také pro zakódování a 
dekódování komunikace. je nezbytné příslušné vybavení. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Crackování 
 Specializace: Komunikace, Kódování, Rušení, Senzorické operace 
 
 První pomoc (Logika) 
 Základní medicína v příručním smyslu, také malá znalost kybernetiky a jak funguje. Ovšem 
s touto dovedností ji nelze opravovat. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Biotechnologie 
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 Specializace: Podle typu léčby (Chemické otravy, Zranění z boje, Sportovní zranění, 
Popáleniny, Elektrické šoky apod.) 
 
 Padělání (Obratnost) 
 K výrobě kopií dokumentů nebo jiných věcí, často uměleckých děl nebo oficiálních 
papírových dokumentů.  
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Napodobování, Padělání kredithůlek, Falešná identifikace, Papírové padělání.  
 
 Hackování (Logika) 
 K dobývání a narušování naprogramování počítačů a elektroniky, zvláště matrixových 
programů a interakcí. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: Crackování 
 Specializace: podle programu (Exploit, Sniffer atd.), Podle typu zařízení (Komlink, 
Sledovací zařízení, Média atd.) 
 
 Hardware (Logika) 
 vytváření, oprava a technická manipulace s počítačovými a elektronickými zařízeními. K 
výrobě něčeho je ovšem třeba plánů, materiálů, nástrojů a času. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Elektronika 
 Specializace: podle jednotlivých zařízení (Komlinky, magnetické zámky, senzory apod.) 
 
 Průmyslová mechanika (Logika) 
 K opravě a udržování různých mechanických zařízení používaných v různých odvětvích 
průmyslu, učí základy schopností mechaniky. Jsou nezbytné patřičné nástroje a čas. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: mechanika 
 Specializace: Elektrické systémy, Hydraulika, Robotika, Struktura, Sváření 
 
 Zámečnictví (Obratnost) 
 Umění manipulace s mechanickými zámky, jejich otvírání a opravování.  
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Podle typu zámku (kombinované, cylindrické, bezpečnostní atd.) 
 
 Medicína (Logika) 
 Pro mnohem detailnější přístup v medicínské pomoci osobám, daleko za schopnostmi 
dovednosti První pomoc. Zahrnuje správnou léčbu nemocí stejně jako zranění. Dotýká se 
kybernetiky pouze když jsou implantáty vkládány nebo odstraňovány z těla. 
 Odvozování: ne 
 Skupiny dovedností: Biotechnologie 
 Specializace: Kosmetická chirurgie, Rozšířená péče, Chirurgie implantátů, magické léčení, 
Orgánové kultury, Traumatická chirurgie 
 
 Námořní mechanika (Logika) 
 K opravování a udržování plavidel všeho druhu. jsou nezbytné příslušné nástroje a čas. 
 Odvozování: ne 
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 Skupina dovedností: Mechanika 
 Specializace: Motorové čluny, Plachetnice, Lodě, Ponorky 
 
 Software (Logika) 
 Pro psaní vlastních užitkových programů pro použití v matrixu. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: Elektronika 
 Specializace: Útočné užitkové programy, Obranné užitkové programy, Maskovací užitkové 
programy, Operační užitkové programy, Speciální užitkové programy (určit specifický) 
 
Aktivní dovednosti dopravních prostředků 
 
 Zbraně dopravních prostředků (Obratnost) 
 Zahrnuje použití všech na dopravní prostředky připevněných zbraní, ať už na ramenech, 
otočných stojanech nebo věžích. Zahrnuje ručně a senzoricky ovládané zbraně. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: dělostřelectvo, Balistické, Energetické, Řízené střely, Rakety 
 
 Řízení nadatmosférických letadel (Reakce) 
 Ke kontrole a ovládání raketových parabolických letadel, suborbitálních letadel a všeho co 
je pilotováno mimo atmosféru. Zahrnuje také dálkové ovládání těchto prostředků. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace : (dle typu letadla) 
 
 Řízení letadel (Reakce) 
 Řízení všech letadel pohybujících se v atmosféře, včetně jejich ovládání na dálku. 
 Odvozování: ne 
  Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Letadla s pevnými křídly, Letadla lehčí než vzduch, Dálkové řízení, Letadla s 
rotory, Letadla s překlopnými rotory, Letadla s kolmým startem 
 
 Řízení antroformů (Reakce) 
 K řízení jakéhokoli dopravního prostředku, který se pohybuje po nohách. Také pro dálkové 
ovládání těchto strojů. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Dálkově řízené operace, Dvounohé, Čtyřnohé 
 
 Řízení exotických dopravních prostředků (reakce) 
 K řízení exotických dopravních prostředků jako jsou třeba podmořské saně, jet packy, 
horkovzdušné balony, apod. Dovednost musí být vybírána pro jednotlivé takové prostředky. 
Dovednosti se pak užívá, když je takový prostředek řízen na dálku nebo ručně. 
 Odvozování: ne 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: nelze 
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 Řízení pozemních vozidel (Reakce) 
 K řízení pozemních vozidel bez nohou, osobně nebo na dálku. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: není 
 Specializace: Motocykly, Vznášedla, Dálkové řízení, Pásová vozidla, Kolová vozidla 
 
 Řízení plavidel (Reakce) 
 K řízení plavidel všech typů osobně nebo na dálku. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: žádná 
 Specializace: Motorové čluny, Dálkové řízení, Plachetnice, Lodě, Ponorky 
 
Speciální aktivní dovednosti 
 Seznam dovedností v těchto pravidlech by měl být co nejúplnější, ale přesto by GM a hráči 
mohli přijít na nějaké, které podle nich chybí. Pokud se vytváří nové dovednosti, měly by být 
dostupné všem postavám a GM by měl uvážit, zda bude nová dovednost samostatná či zda 
bude přidružena do nějaké skupiny dovedností. A nová dovednost by měla mít alespoň 2 
možné specializace.  
 

Používání aktivních dovedností 
 Dále následují pravidla pro ošetření situací spojených s používáním aktivních dovedností.  
Nechť jsou vám pravidly či jen vodítkem. 
 
Používání fyzických dovedností 
 
 Použití Šplhání 
 Je rozdíl mezi zajištěným a nezajištěným šplháním. Šplhání samo o sobě se dá vzít jako 
rozšířený test, interval je 1 bojové kolo, postihy a bonusy určete dle následující tabulky. 
 Slaňování vyžaduje test Šplhání (2). Postava "padá" rychlostí 20 m za jednoduchou akci, 
pouze jednu jednoduchou akci je třeba vynaložit na slaňování během akční fáze (takže tu 
druhou lze využít jinak, ovšem s postihem -2 kostky. Počet sestupovaných metrů se dá zvětšit 
o 1 m za  každý další čistý úspěch, který překoná prahové číslo. Když postava dosáhne při 
sestupu místa určení nebo dna, dělá další test Šplhání (2). Při neúspěchu spadne o 4 m a čelí 
zranění z pádu (viz dále). 
 Šplhání a neúspěch - Při neúspěchu postava nespadne, jen nepostoupí. Pokud padne fatál, 
spadne, ale GM může dovolit, aby se někde zachytila (test Reakce + Síla), ale stejně spadne o 
1k6 m. Pokud ovšem padne kritický fatál, tak postava padá a nemůže se nikde zachytit, leda 
že by ji zachránilo vybavení, nebo zázrak od GM. Pak ji může zachránit vybavení, hází se test  
Logika + Šplh postavy, co postroj připravovala, prahové číslo je polovina Těla padající 
postavy. Při úspěchu se postavu zachytí vybavení, při neúspěchu dál padááááá… 
 
Tabulka šplhání 
 Situace Prahové číslo 
 zajištěné šplhání dolů (slaňování) 2 
 zajištěné šplhání nahoru vzdálenost v metrech 
 horizontální šplhání vzdálenost x 1,5 v metrech 
 šplhání po zádech (třeba na stropě) vzdálenost x 2 v metrech 
 nezajištěné šplhání nahoru vzdálenost x 1,5 v metrech 
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 nezajištěné šplhání dolů vzdálenost v metrech 
 
 Situace Modifikátor kostek  
 zajištěné šplhání +2 
 povrch je:  
      snadný pro šplh (drátěný plot) +1 
    členitý (strom, hrubá skála s výstupky) +0 
    plochý (cihlová zeď, bok staré budovy) -2 
    hladký (kovová stěna, kámen bez puklin) -4 
    nejistý, kluzký -2 
    mastný, pokrytý gelem -3 
 
 Použití umění útěku 
 Vyžaduje rozšířený test, prahové číslo závisí na kvalitě spoutání (viz tabulka). GM se může 
rozhodnout, že některé typy spoutání jsou příliš dokonalé, než aby postava unikla bez cizí 
pomoci. 
 
Spoutání prahové číslo interval 
 provazy 4 1 minuta 
 želízka 4 1 minuta 
 svěrací kazajka 6 1 minuta 
 bezp. spoutání ("Medvěd") 8 1 minuta 
 
Situace  Modifikátor kostek  
 postava je pozorována  -2 
 postava je pečlivě spoutána  - Obratnost toho, kdo ji spoutal 
 postav má klíč nebo nástroje  +2 
 postava je nějak odolná vůči bolesti +1 za bod hodnocení 
 
 Použití Gymnastiky - Skákání 
 Skoky do dálky s rozběhem: 
  Je test Obratnost + Gymnastika, prahové číslo je toužená vzdálenost : 2. 
   Pokus o nejdelší skok - stejný test Obratnost + Gymnastika, úspěchy x 2 jsou metry 
vzdálenosti skoku, maximum je Obratnost postavy x 1,5 v metrech. 
 Skoky do dálky z místa: 
  Je test Obratnost + Gymnastika, prahové číslo je chtěná vzdálenost. 
  Pokus o nejdelší skok - stejný test, počet úspěchů = uskočená vzdálenost v metrech, 
maximum je Obratnost postavy v metrech. 
 Skoky do výšky: 
  Je test Obratnost + Gymnastika, prahové číslo je chtěná výška x 2 
  Pokus o nejdelší skok - stejný test Obratnost + Gymnastika, výška skoku je polovina 
úspěchů (zaokrouhleno nahoru), maximální výška skoku je Obratnost postavy : 3 
 Obecně platí, že selhání ve skocích může znamenat pád, viz Poškození z pádů. 
 
 Použití Navigace 
 Díky GPS není test většinou třeba, ale je to test Intuice + Navigace, prahové číslo závisí na 
tom, jak matoucí je terén. Použijte modifikátory za špatné podmínky (viditelnost, počasí), 
jinak pomáhají mapy a rady místních.  
 Mapový software přidává své hodnocení kostek k testu. 
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 Použití Vnímání 
 Testy se provádí jen když je to nutné a GM by je měl za postavy dělat tajně, aby se 
neprozradil, že se něco chystá. 
 Pokud si postava přímo na detailní pozorování nevezme jednoduchou akci, má postih -2 
kostky. 
 Pokud pozoruje celá skupina, jako základ testu atribut a dovednost pro test nejvhodnější 
postavy, tedy té s nejlepšími předpoklady a přidá se +1 kostka za každou další osobu ve 
skupině, až do +5 maximálně. 
 Úspěch v jakémkoli testu vnímání znamená,m, že si postava něčeho všimla, čisté úspěchy 
pak přidávají další detaily. 
 
Prahová čísla 
 
Objekt / Událost  prahové číslo příklady 
 zřetelná / velká / hlučná 1 neony, hlučící dav, řev střelba 
 normální 2 pouliční světlo, běžný chodec, řeč,  
   ztišená střelba 
 nezřetelná / malá / tlumená 3 věc upuštěná pod stůl, šepot, kontaktní 
   čočka 
 skrytá / mikro / tichá 4 tajné dveře, jehla v kupce sena, subvokální 
   řeč 
 
Modifikátory kostek 
 
Situace  modifikátor 
 pozorovatel je rušen  -2 
 pozorovatel se aktivně snaží vidět a slyšet +3 
 objekt / zvuk není v přímé blízkosti -2 
 objekt / zvuk je daleko  -3 
 objekt / zvuk stojí někomu v cestě +2 
 rušený pohled / pach / zvuk  -2 
 pozorovatel má aktivní zlepšení + hodnocení 
 pozorovatel používá virtuální realitu -6 
 
Modifikátory viditelnosti 
 
Viditelnost normální noční vidění termografie ultrazvuk 
 úplná tma -6 -6 -3 -3 
 částečné světlo -2 0 -2 -1 
 oslnění -1 -1 -1 0 
 lehká mlha/déšť/kouř -2 -1 0 -1 
 těžká mlha/déšť/kouř -4 -2 -2 -2 
 termální kouř -4 -2 -6 -2 
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 Použití Běhu 
 Použitím jednoduché akce se dá prodloužit uběhnutá vzdálenost za bojové kolo. Proveďte 
test Běhu, každý úspěch prodlouží vzdálenost o 2 m (máte - li, použijte specializaci sprint). 
GM může uplatnit modifikátory za terén a ostatní podmínky. 
 Postava, která běží dlouhou dobu, může utrpět poškození z únavy. 
 
 Použití Utajení 
 Při používání Infiltrace, Plížení a Kapsářství provádí postava opoziční test proti cíli, 
který si hází Vnímání + Intuice. Použijte příslušné modifikátory vztažené k viditelnosti a 
vnímání. 
 Podle úvahy GM si může cíl místo Vnímání hodit také Utajením (třeba v situaci, kdy je 
Plížení znalá postava sledována, aby si toho všimla, může si také házet Plížením, zná prostě 
fígle a techniku. 
 Použití Maskování - hází se také opoziční test, ale postava, která se maskuje, hází Intuice + 
Maskování jen jednou. GM její úspěchy použije jako prahové číslo pro testy Vnímání + 
Intuice všech ostatních, kteří by mohli maskování postavy prohlédnout. 
 
 Použití Přežití 
 Dá se použít v divočině ale i ve městech, třeba ve vybydlených oblastech.Pro prahová čísla 
a modifikátory se podívejte do následující tabulky. 
 Test se hází každý den (Prahové číslo dle tabulky), pokud test selže, postava dostane 
Omráčení (poškození je prahové číslo x 2), nedá se odolávat.Omráčení nelze vyléčit, pokud se 
postava nedostane do civilizace, nebo alespoň do oblasti, kde se už nemusí spoléhat na 
dovednost Přežití a neodpočine si alespoň 8 hodin. 
 Pokud je záznamník Omráčení z tohoto důvodu zaplněn, postava zkolabuje vyčerpáním, 
dehydratací apod., dostává pak každý den poškození do záznamníku fyzického zranění, dokud 
nezemře. 
 
Terén divočiny prahové číslo poškození 
 lehký (les, pláně, město) 1 2 
 mírný (vrchovina, džungle, bažiny) 2 4 
 obtížný (poušť, vysoké hory) 3 6 
 extrémní (arktické pláně, Antarktida) 4 8 
 
Situace  modifikátor kostek 
 kempování / nástroje pro přežití v dosahu +2 
 bez jídla a vody  -2 
 dostupná kontrola tepla, vlhkosti, klimatizace +1 
 nevhodný oděv, pancíř  -1 až -4 
 dlouhé cestování, přesuny-1 až -4 
 toxický terén  -2 až -4 
 počasí špatné  -1 
 počasí hrozné  -2 
 počasí extrémní  -3 
 postava je zraněna  -postih za zranění 
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 Použití Plavání 
 test vyžaduje komplexní akci, postava urazí plaváním za kolo vzdálenost dle tabulky, +1 m 
za každý úspěch v testu. Plaváním se může postava unavit stejně jako během. 
 
 trpaslík 4 m / kolo 
 elf 6 m / kolo 
 člověk 5 m / kolo 
 ork 5 m / kolo 
 troll 7 m / kolo 
 
 Zadržení dechu - typická průměrná postava zadrží dech na 48 sekund (8 bojových kol), 
každý úspěch z testu Plavání + Vůle prodlouží tuto dobu o 1 kolo. po této době se postava 
musí nadechnout a plíce se snaží naplnit vzduchem. Pokud je postava pod vodou, dostane 1 
čtverec omráčení na konci každého kola (nedá se odolávat), pak stejnou rychlostí 1 čtverec 
fyzického zranění a pokud se postava nedostane na vzduch, nebo není - li zachráněna, utopí 
se. 
 Šlapání vody - vyžaduje periodický test Plavání, s modifikátory dle tabulky níže. Postava 
může šlapat vodu Síla + úspěchy z testu Plavání (+ specializace na vytrvalostní plavání) 
minut. Po této době dostává 1 čtverec omráčení (nelze odolávat) každou minutu. Pokud 
ovšem postava používá nějaké nadnášivé vybavení a šlape vodu, provádí test Plavání (2) 
každých 15 minut. Pokud v testu selže, dostává 1 čtverec omráčení. (nelze odolávat). Pokud je 
kondiční záznamník postavy zaplněn, začne se topit. 
 Vzplývání - závisí na přirozeném nadnášení. Nejlépe jsou na tom elfové (bez námahy 
vzplývají jako by měli nafukovací vestu). Orkové a trollové mají jen malou nadnášivost a 
obvykle se potopí bez vnější pomoci. Trpasličí a lidská nadnášivost závisí na kondici. 
Svalnatá postava se spíše potopí, tlustá bude nadnášena. 
 Ke vzplývání se dělá test Těla s příslušnými modifikátory dle tabulky. Při úspěchu může 
postava vzplývat (Tělo x úspěchy ) bojových kol, při neúspěchu musí postava šlapat vodu 
nebo začít plavat, jinak se začne topit. 
 
Situace  Modifikátor kostek 
 postava má:  
    kyberkončetinu nebo kybertorzo  -1 za každou kyber- 
   končetinu nebo torzo 
    hliníkové / titanové vyztužení kostí  -2 
    vodou nasáklé šaty  -1 
    mrtvá váha (šaty a pancíř)  -1 za každých 2 kg 
 metatyp: 
    elf  +1 
    trpaslík a člověk  +0 
    ork a troll  -1 
 fyzická kondice: 
    obézní  +2 
    fyzicky fit  +0 
    zesláblá  -1 
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    vysoce svalnatá nebo vyzáblá  -2 
    podporována lehce nadnášejícím předmětem (kus dřeva) +1 
    podporována vysoce nadnášejícím předmětem (nafukovací vesta) +2 
    zranění  -postih za zranění 
    vzdouvající se vlny  -2 až -4 
 
 Použití Stopování 
 Vyžaduje prostý test úspěšnosti, prahové číslo závisí na terénu, modifikátory mohou být za 
stáří stop, počasí atd. Více čistých úspěchů znamená více detailních informací ze stop. 
 Pokud si stopovaný cíl přeje zakrýt svoje stopy, pak je to opoziční test stopaře (Stopování + 
Intuice) a stopovaného (Infiltrace + Obratnost). 
 
Používání sociálních aktivních dovedností 
 
 Použití Vyučování 
 Dobrý učitel zvýší šance žáka naučit se danou dovednost, ale učitel musí mít vyučování 
alespoň na hodnocení 3 a dovednost, kterou chce vyučovat, musí mít přinejmenším na 
stejném hodnocení, nejlépe však aspoň o 1 stupeň lepší, než kterou chce žák dosáhnout. 
 Vyžaduje test Charisma + Vyučování, za každé 2 úspěchy má žák 1 kostku navíc na naučení 
se dovednosti. 
 Pozn.: V době, kdy se odehrává tato hra, je k dispozici spoustu virtuálních matrixových 
učitelů. 
 
 
 Používání Přesvědčování, Zastrašování, Vůdcovství, Vyjednávání 
 Používají se opoziční testy, jaké testy hází postava a její protivník najdete v následujícím 
přehledu: 
 
Používaná dovednost Hod jednající postavy Hod cílové postavy 
 Přesvědčování Přesvědčování + Charisma Přesvědčování / Vyjednávání  
   + Charisma 
 Etiketa Etiketa + Charisma Vnímání + Charisma  
 Zastrašování Zastrašování + Charisma Zastrašování + Charisma  
   Vůdcovství Vůdcovství + Charisma Vůdcovství + Vůle 
 Vyjednávání vyjednávání + Charisma Vyjednávání + Charisma 
 
 Když se postava pokouší uplatnit Vliv na skupinu osob, které nemají jasného vůdce, 
použijte největší rezervy kostek dostupné mezi členy skupiny +1 za každou další osobu (max. 
+5), nebo může GM takového vůdce vybrat. Skupina má tendence jednat jako celek, slabší 
následují činy silnějších. 
 
 Použití Etikety 
 Etiketa je nejenom znalost zvyklostí a chování různých skupin, také schopnost jednat a 
mluvit, aniž by se postava někoho dotkla.  
 Při vyvracování podezření, že postava do skupiny nepatří se hází Etiketa + Charisma 
postavy VS Charisma + Vnímání cíle, každý čistý úspěch na straně postavy snižuje úroveň 
nepřátelství či podezření o jeden krok. (tzn.:nepřátelství » zaujatost » neutralita » náklonnost 
» přátelství). 
 Etiketa se dá použít při mazání průšvihů, kterých se dopustil hráč, ale postava by to asi 
neudělala: hází se test Etikety, prahové číslo podle závažnosti průšvihu (1 lehký, 2 střední, 3 



 43

vážný, 4 fakt průšvih). Při úspěšném testu může GM brát, že se to nestalo, anebo že to 
postava včas zamaskovala. 
 Použití proti skupině - klasika, cílová skupina použije největší dostupnost rezerv kostek 
členů, +1 za každou osobu navíc (maximálně +5) 
 Etiketa a fatály - pokud padne fatál, postava udělá blbost, při které vypadá jako hlupák, 
ostatní mohou být méně nepřátelští, protože mohou mít za to, že je postava neškodný blbec. 
 Pokud padne kritický fatál, postava udělá blbost, která posune postavu v očích cíle o jeden 
krok ve stupnici podezření / nepřátelství nahoru (neutrál » zaujatý » nepřítel) 
 
 Sociální modifikátory 
 testy sociálních dovedností mohou být vedeny v nepříhodném prostředí nebo nepříhodným 
způsobem (např. když postava zacákaná od krve řve v hlučném baru, že je mírumilovný tvor.) 
 Také funguje rasismus, proti nelidem ale i proti jiným lidským etnikům (nemusíte být ale 
nutně rasista, pokud se bojíte třímetrového opilého trolla). 
 Množství viditelného kyberwaru také ovlivňuje jednání s postavou (zvláště je li ware 
neobvyklý). 
 Magie, zvláště zjevná, také na klidu nepřidá (lidé se obvykle bojí neznámých věcí). 
 Pokud není řečeno jinak, modifikátory ovlivňují buď jednu stranu (zvláště jednající) nebo 
druhou, ale ne obě. 
 
 
 
 
 
 Tabulka sociálních modifikátorů 
 Sociální situace  Modifikátor kostek* 
 S ohledem na postoj cizí postavy k hráčské, ta cizí je: 
    přátelská  +2 
    neutrální  +0 
    podezřívavá  -1 
    má předsudky  -2 
    zaujatá  -3 
    nepřátelská  -4 
 Cíl hráčské postavy je pro cizí postavu: 
    výhodný  +1 
    bez výhod či nevýhod  +0 
    škodlivý  -3 
    tragický  -4 
 kouzlo kontroly myšlenek / emocí seslané na cíl -1 za úspěch** 
 postava má známou reputaci + Dobrá pověst 
 cíl má známou pověst  - Dobrá pověst 
 cíl má skrytý "trumf"  +2** 
 cíl je romanticky přitahován k postavě +2 
 postava je intoxikována  -1*** 
 
 Modifikátory P řesvědčování 
 postava má nějaký důvěryhodně vypadající důkaz +1 až +2 
 cíle je vyrušován  +1 
 cíl má hodně času na prověření situace -1 
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 Modifikátory Etikety 
 postava má špatný oděv nebo nevypadá"správně" -2 
 postava je zřetelně zastrašená, nervózní +1** 
 cíl je rušen  -1** 
  
 Modifikátory zastrašování 
 postava je nějak fyzicky impozantní +1 až +3 
 cíl je nějak fyzicky impozantní -1 až -3 
 postavy jsou v přesile  +2 
 cíle jsou v přesile  -2 
 postava drží zbraň nebo vládne zřejmou magií  +2 
 cíl drží zbraň nebo vládne zřejmou magií -2 
 postava cíli způsobuje (způsobila) fyzickou bolest +2 
 cíl nehledí na nebezpečí  +2** 
 
 Modifikátory V ůdcovství 
 postava má vyšší hodnost +1 až +3 
 cíl má vyšší hodnost  -1 až -3 
 postava je zřetelně autoritativní osobnost +1 
 postav není součástí sociální vrstvy cíle -1 až -3 
 cíl je fanoušek postavy nebo je jí oddaný +2 
 
 
 
 Modifikátory Vyjednávání 
 postava postrádá základní znalost situace -2 
 postava má nějaké kompromitující materiály nebo  
 jiný trumf  +2 
 
 Vysvětlivky:  
    *     Není - li řečeno jinak, tyto modifikátory použijte na rezervy kostek hráčské postavy 
    **   Tyto modifikátory použijte na rezervy kostek cíle 
    *** Tyto modifikátory se dají použít také na rezervy kostek postavy 
 
 Použití technických dovedností ke stavbě či opravě 
 
 Je rozšířený test s prahovým číslem a intervalem podle toho, co se opravuje nebo staví, dle 
následující tabulky. 
 Předpokládá se, že postava vytváří novou věc nebo zařízení z různých zbytků nebo částí, 
které jsou po ruce. Vytvořit něco ze surových materiálů, na to postava nestačí, obvykle je 
třeba inženýrské zázemí a spolupráce ostatních. 
 
 Část nebo věc / oprava  Prahové číslo 
    prostá / porucha    2 
    základní / snadná oprava    4 
    komplexní / běžná oprava    8 
    komplikovaná / vážné poškození    12 
    exotická / zničeno, mimo rámec opravy  16 a více 
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 Situace modifikátor kostek 
 pracovní podmínky 
    rušivé -1 
    ubohé -2 
    špatné -3 
    strašné -4 
    zlepšené +1 
 
 Nástroje a části jsou: 
    neadekvátní -2 
    nedostupné -4 nebo to prostě nejde 
    zlepšené +1 nebo více 
 
 Plány nebo návody 
    dostupné +1 
    zlepšená realita / virtuální +2 
 
 Práce zpaměti 
    Logika 5 a více +0 
    Logika 1 - 4 - ( 5 - Logika ) 
 
 

Vědomostní dovednosti 
 
 Výběr těchto dovedností je vlastně divoká karta Shadowrunu. Vědomostní dovednosti 
nemají takový dopad na hru jako aktivní dovednosti, ale jejich správný výběr ve spolupráci s 
GM skvěle dokreslí postavu. 
 Pojetí vědomostních dovedností se liší podle toho, do jaké ze čtyřech skupin je zařadíte. 
Například dovednost Politika by byla jako akademická dovednost celkem v pořádku, jednalo 
by se hlavně o teorii politiky. Jako pouliční vědomostní dovednost by to bylo příliš rozsáhlé, 
ale např. dovednost Politika Mafie by byla fajn, postava by s touto dovedností věděla, kdo je 
v pozadí Mafie. 
 
Pouliční vědomostní dovednosti 
 Jsou vztažené k Intuici. Jsou to praktické znalosti typu "kdo je kdo" a znalost "lidí co zbají 
lidi". 
  
 Příklady dovedností a specializací 
 Pouliční gangy Seattlu (Halloweeni, Starobylí, Žrouti mozků, 405 pekelných psů) 
 Politika UCAS (prezidentská, kongresová, podle státu, podle lobbovacích 
  skupin, podle politických stran) 
 Ares Macrotechnology (Damien Knights, Ares Space, Ares Arms, Seattleské  
  operace) 
 Hongkongské Triády (Žlutý Lotus, Rudí draci, Černé chryzantémy) 
 Bezpečnostní služby (Osamělá hvězda, Hard Cops, Seattleská bezpečnostní 
  společnost) 
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Akademické vědomostní dovednosti 
 Všechny jsou vztažené k Logice, obecně to jsou předměty vyššího vzdělání univerzit a 
odborných škol, zahrnují humanitní vědy a přírodní vědy. 
 
 Příklady dovedností a specializací 
 Dějiny (Podle oblastí (Americké, Evropské, Asijské, atd.), podle 
  doby (starověk, středověk, novověk) 
 Literatura (podle regionu, podle období, podle typu (sci-fi, poezie, 
  fikce, romance) 
 Ekonomika (mikroekonomika, makroekonomika) 
 Biologie (anatomie, mikrobiologie, parazoologie, fyziologie) 
 Chemie (průmyslová chemie, anorganická chemie, organická 
  chemie, farmacie) 
 
Profesionální vědomostní dovednosti 
 Všechny jsou vztažené k Logice, odvozují se z povolání a z obchodu, jsou užitečné při 
jednání s kontakty a veřejností. 
 
 Příklady dovedností a specializací 
 Architektura (komerční, bytová, podle stylu (baroko, německá gotika atd) 
 Obchod  (finance, distribuce, malé obchody, megakorporace) 
 Inženýrství (chemické, civilní, elektrické, mechanické, jaderné) 
 Vojenství (armáda, námořnictvo, vzdušné síly, námořní pěchota,  
  pobřežní stráž, speciální jednotky) 
 Bezpečnostní procedury (podle společnosti (Ares, Aztechnology, Wuxing, vláda atd) 
  
Zájmové vědomostní dovednosti 
 Všechny jsou vztažené k Intuici, pramení ze zájmů postavy, dokreslují ji. Použijte fantazii! 
 
 Příklady dovedností a specializací 
 Klubová hudba (Orčí  rock, Powernoize, Rachabilly, Sinthcore,WizPunk) 
 Matrixové hry (Úsvit Atlantidy, Temné oko, Velká zabíječka, Vražedná  
  půda, Paranormální krize) 
 Sporty (baseball, bojové motocykly, fotbal, americký fotbal, hokej, 

městské zápasy, wrestling) 
 Pouliční drogy (BTL, cram, drsná tráva, novakoka, trní) 
 Vína (kalifornská vína, elfí vína, francouzská vína) 
 

Použití vědomostních dovedností 
 

 Jak moc těžké je znát určitou informaci? GM musí rozhodnout, jak je informace veřejně 
známá a podle toho stanovit prahové číslo pro test 

 
 Hledaná informace prahové číslo 
    obecná znalost 1 
    podrobná znalost 2 
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    komplikovaná znalost 3 
    neznámá znalost 4 
 
 

Jazykové dovednosti 
 
 Testy provádějte jen v případě, že je informace předávaná v jiném jazyce důležitá, nedělejte 
ze hry jen chřestění kostek. Test se provádí jednou za čas během konverzace, obtížnost témat 
ovlivňuje prahové číslo. 
 
 Situace prahové číslo 
    univerzální koncepty (hlad, strach, tělesné funkce) 1 
    základní konverzace (záležitosti denního života) 1 
    komplexní konverzace (speciální / omezená zájmová 
                                           témata) 2 
    komplikovaná témata (technika, věda) 3 
    téměř neznámá témata (hluboké technické / vzácné 
                                          znalosti) 4 
 
 Situace modifikátor kostek 
    slangová mluva nebo nářečí -2 
    použití zlepšené reality, pomoc vizuálních symbolů +1 až +4 
 
 Poznámka: Pokud postava uplatňuje sociální dovednosti na jiné a musí mluvit jiným než 
svým mateřským jazykem, nemůže počet kostek na sociální test přesáhnout hodnocení dané 
jazykové dovednosti. (Například pokud Angličan s japonštinou 2 jedná s Japoncem japonsky, 
tak ačkoliv má  Vyjednávání 5, nemůže za dovednost použít více než 2 kostky.) 
 Jazyky v roce 2070 - Globalizace udělala ze světa menší místo, díky virtuální komunikaci 
jsou dostupnější překládací programy a do výrazů běžné řeči jsou více a více zatahovány 
grafické symboly a ikony. 
 Důležité jazyky světa - angličtina, japonština, kantonština, arabština, španělština, ruština. 
 Nové jazyky světa - Sperethiel je komplexní a zpěvavý jazyk elfů, Or´zet zase hrdelní řeč 
orků. Těmito jazyky se mluví mezi jednotlivými orčími a elfími komunitami a to celkem 
globálně. 
 
 Jazyk (Intuice) 
 Dovednost musí být brána jednotlivě pro každý jednotlivý jazyk. 
 Odvozování: ano 
 Skupina dovedností: není 
 Specializace: Čtení / psaní, Mluva, podle dialektu, podle slangu 
 
 Slangy: Ve světě Shadowrunu jsou celkem rozšířené tyto: 
  Cityspeak - jazyk gangů a jiných lidí a metalidí vyrostlých na ulici 
  Legalese - jazyk právníků a politické scény 
  L33tspeak - kodovací slang hackerů 
  Wiz - žargon magickly aktivních 
  Trog - slang Seattleských trollů 
  Orbital - jazyk kolonií mimo Zemi 
  Techte - jazyk vědců a výzkumníků 
 Slangy fungují jako specializace existujících jazyků. 



 48

 
 
 
 

Použití atributů 
 
 Někdy se pro řešení dané situace nehodí žádná dovednost, pak se hází testy jen za použití 
dvou atributů. 
 
 Zachování rozvahy Charisma + Vůle) 
 Při situacích, ve kterých se postava setká s věcmi, které jsou mimo všední život (násilí, 
smrt, utrpení lidí, strašlivá monstra a magie) se může stát, že se průměrný občan sesype. Je to 
pak na GM, ten pak může v takových situacích požádat o test na zachování klidu, zda 
skutečnost postava ustojí, nebo jestli se sesype. Prahové číslo testu závisí na závažnosti 
situace, ale GM musí uvážit, jak často se postavy s takovými věcmi setkají. Ostřílení runneři 
si už pak třeba ani házet nemusí, po pár takových zkušenostech jsou dostatečně otrlí. 
 
 Odhad úmyslů (Intuice + Charisma) 
 Postava se může pokusit použít svou přirozenou empatii k posouzení úmyslů, upřímnosti a 
emocionálního stavu jiné postavy. Je to opoziční test Intuice + Charismy VS Vůle + Charismy 
cílové postavy. Je to ale jen vodítko, žádný detektor lži, nebo psychologická sonda. 
 
 Zvedání a nosnost (Síla + Tělo) 
 Zvedání ze země -  Normálně bez testu zvedne postava 15 kg za každý jeden bod své Síly. 
Každý čistý úspěch z testu Síla + Tělo navýší tuto váhu o dalších 15 kg. 
 Zvedání nad hlavu - Normálně bez testu zvedne postava 5 kg za každý bod své Síly. 
Každý čistý úspěch z testu Síla + Tělo navýší tuto váhu o 5 kg. 
 Uzvednutí a nošení - Normálně bez testu je to Síla x 10 kg. Pokud chce postava nést více, 
každý úspěch z testu Síla + Tělo zvedne tuto hmotnost o 10 kg. 
 
 Paměť (Logika + Vůle) 
 Vzpomenutí si na něco - test  Logika + Vůle, prahové číslo závisí jak zapamatovatelná a 
postřehnutelná věc byla (některé těžko postřehnutelné věci by mohly mít prahové číslo i 3 
nebo 4, modifikátory kostek zde pak představují prostředí, které mohlo zapamatování si dané 
věci nějak překazit.). Vliv má také, jak dávno se událost, na kterou si chce postava 
vzpomenout, odehrála. 
 Učení se nazpaměť - test Logika + Vůle (opět), zapamatování delších informací může mít 
vyšší prahové číslo. Každý úspěch z testu je pak jedna extra kostka navíc na vzpomenutí si. 
 Fatály a kritické fatály  - fatál v těchto testech znamená, že si postava nevybaví některé 
detaily. Kritický fatál znamená, že si postava něco zapamatuje špatně, nebo si to špatně 
vybaví, ale věří, že je to pravda. 
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Boj 
 
 Děj bojových situací je pro větší řád v jejich řešení rozdělen do bojových kol. To je časový 
úsek, který trvá asi 3 sekundy, do 1 minuty se tedy vejde 20 bojových kol. 
 
Průběh bojového kola 
 Bojové kolo je rozděleno na části, kterým se říká jednání v kole. Pokud se v bojové situaci 
sejdou postavy, které mohou za kolo jednat jen jednou, je to nejjednodušší. Každá postava má 
v základu 1 jednání v kole. Ale magie a technologie toto číslo zvyšují, maximálně však na 4 
(je to uvedeno v deníku postavy). A tak vlastně bojové kolo sestává z opakující se 
posloupnosti v rámci jednoho jednání v kole. 
 Krok první: Hod na iniciativu  - je test úspěšnosti, hodí si každá osoba zapojená v dané 
situaci do bojového dění. Úspěchy z testu přičtěte k původnímu hodnocení Iniciativy a máte 
Skóre iniciativy. 
 Krok druhý: Za čátek prvního jednání v kole - začíná postava s nejvyšším skóre 
iniciativy (obvykle se říká, ač nesprávně s nejvyšší iniciativou). Její hráč řekne, co bude 
postava dělat (může provést jednu komplexní akci, nebo provést 2 jednoduché akce, také si 
může vzít volnou akci a provést v ní adekvátní akce buď tuto akční fázi (akční fáze je bod v 
jednání v kole, kdy může určitá postava jednat - to je její akční fáze), nebo jakoukoli 
následnou, ale ještě v tom jednání v kole.) Postava může také svou akci odložit, a to i volnou 
akci. Pak jednají pomalejší postavy, podle svého skóre iniciativy, popořadě, od nejrychlejší po 
nejpomalejší. Jejich hráči opět řeknou, co budou postavy dělat atd. 
 Krok t řetí : vyhodnocení akcí postav - akce postav se vyhodnocují v pořadí, v jakém 
postavy jednaly za sebou. Pokud to některá z postav koupí smrtelně dříve, než vůbec má 
právo v kole jednat, je to hloupé, ale i to se stává. 
 Krok čtvrtý: Za čátek druhého jednání v kole nebo nového bojového kola - Pokud se do 
boje zapojily postavy, které mají více než jedno jednání v kole, pak se vyhodnotí akce postav 
v druhém jednání, pak mají - li na to ještě nějaké postavy nárok, tak i ve třetím a čtvrtém 
jednání v kole. Až se vyhodnotí akce ve všech jednáních v kole, začíná další bojové kolo, 
které opět začíná hodem na iniciativu atd. 
 
Iniciativa  
 Pokud mají dvě postavy ve výsledku stejné skóre iniciativy, jednají současně, ve stejnou 
chvíli. Je - li ale z nějakého důvodu důležité určit, která postava alespoň o chvilinku jedná 
dříve, pak porovnejte jejich Štěstí, Iniciativu jako atribut a kdyby ani to nerozhodlo tak 
Reakci, a to přesně v tomto pořadí. 
 Pokud je postava v průběhu kola zraněna, modifikátor zranění použijte okamžitě na skóre 
iniciativy, takže zraněná postava bude v příštím jednání v kole (bude - li nějaké) jednat 
pomaleji, než by jednala nezraněná. 
 Pokud nemá postava jednání v kole navíc, tak v době kdy probíhá dodatečné jednání v kole 
ostatních nemůže prostě nic dělat, nemá ani volné akce, může se ale bránit útokům a uhýbat. 
 Skóre iniciativa se zachovává po celé bojové kolo, v každém jednání v kole jednají postavy 
v pořadí podle skóre iniciativy hozeného na počátku. Skóre iniciativy mohou změnit jedině 
postihy za zranění. 
 Počet jednání v kole se může měnit,. například tím, že postava zapne reflexní vlákna nebo 
vstoupí do astrálního prostoru. Tedy: 
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  - pokud se změní hodnocení iniciativy, okamžitě rozdíl přičtěte nebo odečtěte od skóre 
iniciativy, použijte nové skóre už v tomto kole 
  - pokud se postavě počet jednání zvýší, pro toto kolo už postava nebude mít více 
jednání, to až v dalším bojovém kole 
  - pokud se postavě počet jednání v kole sníží, ztrácí okamžitě pro toto kolo extra 
jednání, které mohla mít. 
 Iniciativa a Štěstí - Štěstí může být použito na test iniciativy jako na jakýkoli jiný test 
úspěšnosti, podle standardních pravidel. 
 Dá se utratit bod Štěstí, aby mohla postava své akce v jednání v kole provést jako první, 
musí to ale ohlásit ještě před začátkem jednání. Pokud takto utratí bod Štěstí více postav 
současně, budou jednat po sobě podle svých iniciativ, teprve po nich jednají ti, kteří bod Štěstí 
neutratili, jako obvykle. 
 Postava může také utratit jeden bod Štěstí, aby získala extra jednání v kole navíc pro toto 
kolo, musí to ale oznámit před začátkem jednání. V daném kole si může tímto způsobem 
zajistit navíc jen jedno jednání v kole. 
 Iniciativa a fatály  - Pokud padne postavě fatál, jedná až po osobě, která měla stejné skóre 
iniciativy. Navíc může na svou první akci dostat pro svůj špatný začátek postih -1. Pokud ale 
padne kritický fatál, bude v každém jednání v kole jednat jako poslední a navíc ztratí jedno 
své extra jednání v kole navíc (měla - li nějaké) Neplatí to pro postavy, které v kole jednají 
jen jednou. 
 

Akce a zacházení s nimi 
 
Odložené akce 
 Postava může odložit akci, když to její hráč vyhlásí v okamžiku, kdy se říká, kdo co bude 
dělat.Postava může odložit jakoukoli akci v jakémkoli jednání. Akce se odkládá do další 
akční fáze, a v této fázi, pokud chce postava jednat, jedná před kýmkoli, kdo by měl jednat v 
této fázi. Pokud více postav odloží své akce na ten samý okamžik, jednají současně.Postav se 
také může rozhodnout, že bude jednat až po nějaké události, ale to je možné jen když by byla 
postava schopná normálně jednat před touto událostí. 
 Postava odložením své akce neztrácí své skóre iniciativy. Když se odehraje jednání, ve 
kterém postava provedla svoji odloženou akci, v dalších jednáních už opět jedná podle svého 
skóre iniciativy. 
 Postava může odložit svou akci do dalšího jednání v kole, pokud ale má v tomto jednání 
svoji normální akci, ztrácí ji a místo ní provede svou odloženou akci. (Postava může mít 
prostě jen jednu akci v jednom jednání). 
 
Akční fáze 
  Postava může ve své akční fázi provést buď dvě jednoduché nebo jednu komplexní akci  
a k tomu v této fázi nebo během tohoto jednání jednu volnou akci. 
 Seznam akcí je jiný pro obecné dění, jiný v astrálním prostoru a jiný v Matrixu. Astrálním 
prostoru a v Matrixu se dají dělat tedy i jiné akce, ale to bude popsáno v příslušných 
kapitolách Probuzený svět a Bezdrátový svět. 
 
Volné akce 
 Obvykle nevyžadují test k provedení stačí jen malé snažení. 
  Cílená rána - postava může touto akcí zamířit na zranitelné místo cíle. tato akce musí 
být okamžitě následována akcemi Zamíření, Výstřel palnou zbraní, Vržení zbraně a 
Ozbrojený a Neozbrojený útok nablízko. 
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  Změna módu připojeného zařízení - postava může aktivovat či deaktivovat zařízení, 
které je k ní připojeno neurálně nebo bezdrátově (tzn. aktivace kyberwaru, změna způsobu 
palby smartlinkem, zapnutí komlinku do skrytého módu a podobně) 
  Upuštění objektu - postava může upustit věc, kterou drží v ruce, nebo v obou rukou 
najednou. 
  Zalehnutí - postava může zalehnout či zakleknout kdykoli, pokud není překvapena. 
Pokud je překvapena, nemůže tak učinit. 
  Vyhození zásobníku smartgunem - postava připojená ke smartgunu může 
jednoduchým kybernetickým povelem vyhodit ze zbraně zásobník. Nasazení nového ale stále 
vyžaduje jednoduchou akci. 
  Gesto - postava může provést jedno gesto jako volnou akci, může to být i zvuk ale 
spíše se předpokládá tichá komunikace v bojových operacích. 
  Vnímání - postava může zachytit smysly protivníka, který se pohybuje za postavou, 
nebo ji chce zajmout v boji zblízka. 
  Běh - postava může běžet a tím získat modifikátory za běh. Za běh je považován 
jakýkoli pohyb postavy rychlejší než rychlost chůze postavy. 
  Mluvení / textová fráze - postava může během volné akce pronést frázi či větu, každá 
další fráze či věta vyžaduje další volnou akci. (Pozor na dlouhé vykecávání během bojového 
kola.) Během volné akce je také možné z komlinku poslat textovou zprávu, pokud je ovšem 
na něj postava neurálně napojena. 
 
Jednoduché akce 
 Mohou být prováděny v akční fázi postavy a jen několik z nich vyžaduje test. Místo 
jednoduché akce si může postava vzít volnou akci. 
  Změna způsobu palby - postava držící připravenou zbraň může změnit způsob palby 
zbraně jednoduchou akcí, pokud není připojena ke smartgunu. Změna způsobu palby zahrnuje 
palbu poloautomaticky, dávkou, jednotlivými ranami, nebo také změnu rozptylu brokovnice. 
  Výstřel palnou zbraní - postava může vystřelit jednotlivou ránu, poloautomatickou 
ránu nebo krátkou dávkou. Pokud drží dvě zbraně, může jednou jednoduchou akcí vystřelit z 
obou zbraní, musí ale rozdělit rezervy kostek (viz dále). Zbraně, které střílí jednotlivými 
ranami, mohou vystřelit jen jednou za akční fázi. 
  Zasunutí zásobníku - pokud předtím postava vysunula starý zásobník, může 
jednoduchou akcí zasunout do připravené palné zbraně nový zásobník 
  Pozorování v detailu - postava může jednoduchou akcí detailně pozorovat okolí a to 
jí umožňuje provést test Vnímání. Samozřejmě, co je zřejmé, vnímá i bet tohoto testu. 
  Zvednutí / položení předmětu - jednoduchou akcí lze zvednout předmět v dosahu, 
nebo položit ten, který postava drží. 
  Rychlé tasení - postava může tasit pistoli (nebo pistoli podobnou zbraň) a vystřelit 
během jedné jednoduché akce. Je třeba test Pistole + Reakce (3). Když postava uspěje, vytasí 
a vystřelí během jedné jednoduché akce, pokud neuspěje, vytasí zbraň ale už nestihne v této 
akci vystřelit. Pokud padne fatál, zbraň zůstane v pouzdře nebo upadne na zem, pokud padne 
kritický fatál, zbraň vystřelí v pouzdře nebo letí přes místnost.Když postava používá pouzdro 
pro rychlé tasení, snižte prahové číslo v testu o 2, pokud chce takto postava vytasit dvě zbraně 
a vystřelit z nich, test je Pistole + Reakce (4), pokud jsou ale obě zbraně v pouzdrech pro 
rychlé tasení, prahové číslo je 3. Rychle mohou být taseny jen zbraně, ze kterých se dá 
vystřelit jednoduchou akcí. 
  Příprava zbraně - příprava zbraně k použití, zahrnuje vyjmutí zbraně z pouzdra či z 
pochvy, sebrání zbraně, založení šípu do luku, uchopení zbraně na stojanu apod. Postava si 
může za každou akci Příprava zbraně připravit k vrhu tolik malých zbraní (shurikeny, nože), 
kolik je polovina její Obratnosti (zaokrouhleno dolů). 
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  Vysunutí zásobníku - pokud není zbraň připojena ke smartgunu, je vysunutí 
zásobníku jednoduchá akce. 
  Sprint - použitím jednoduché akce je možné zvýšit rychlost běhu provedením testu 
Běhu. 
  Vstání - pokud postava leží, nebo je zalehnutá, může vstát, pokud je zraněná, je třeba 
testu Vůle + Tělo (2), s postihy za zranění. 
   
  Zamíření - postava může jednoduchou akci věnovat zamíření s připravenými 
zbraněmi na dálku (palné zbraně, luky, kuše, vrhací zbraně), míření se dá použít po vícero 
jednoduchých akcí po sobě, ale výhody z nich jsou ztraceny, pokud postava udělá během 
míření něco jiného (a to zahrnuje i volné akce). Maximum akcí povolených k míření je 
polovina dovednosti s danou zbraní (zaokrouhleno dolů). Každá jednoduchá akce věnovaná 
na míření dává bonus +1 na útočný test. Tuto akci Zamíření lze také použít k lepší střelbě 
díky systému zvětšování. Pak nepoužívejte bonusy kostek navíc, ale odstraňte postihy za 
vzdálenost. 
  Vržení zbraně - postava může jednoduchou akcí vrhnout připravenou zbraň. 
  Použití jednoduchého objektu - definice jednoduchého objektu je asi taková, že jde o 
zařízení či mechanismus, který lze použít jednoduchou akcí, tj. například zmáčknutím 
knoflíku, zatáhnutím za páku, otočením klikou a podobně. GM musí rozhodnout, zda jde o 
jednoduchý či komplexní objekt. Touto akcí se také dají použít softwarové dovednosti a 
pilulky. 
 
Komplexní akce 
 Prováděny v akční fázi postavy. Některé vyžadují test. 
  Střelba automatickou dávkou - za použití komplexní akce může postava vystřelit 
plně automatickou dávkou z připravené zbraně. 
  Střelba z upevněné zbraně nebo zbraně dopravního prostředku - za použití 
komplexní akce může postava střílet z připravené upevněné zbraně nebo z připravené zbraně 
na dopravním prostředku. 
  Plná obrana - postava se může komplexní akcí věnovat plné obraně, a to kdykoli, i 
před svou akční fází, pokud není překvapena, ale spotřebuje to první dostupnou akci postavy. 
Lze to, i když už postava v tom daném jednání akci nemá, prostě to spotřebuje její první akci 
v dalším bojovém kole. 
  Útok se zbraní / beze zbraně na blízko - s použitím jedné komplexní akce může 
postava zaútočit nablízko se zbraní i beze zbraně na jednoho i více protivníků. 
  Nabití palné zbraně - zbraně, které nepoužívají klasické zásobníky se nabíjejí pomocí  
komplexní akce. 
  Použití komplexního objektu - postava může operovat s komplexním objektem, jako 
je počítač nebo mechanický nástroj."Použití" zahrnuje aktivaci programu, zadání instrukcí, 
řízení vnitřních operací (jako je například kopírování souborů), řízení vozidla apod. 
  Použití dovednosti - postava může během komplexní akce použít příslušnou 
dovednost. 
 
 

Pohyb 
 
 Způsob pohybu (Běh / chůze) se mění, když může postava jednat. Pohyb se vyhlašuje, když 
hráč říká, co bude jeho postava dělat. 
 Chůze nevyžaduje akci, běh už vyžaduje volnou akci. 
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 Rychlost je dána (pro větší praktičnost a jednoduchost) v metrech za bojové kolo, pokud 
bude třeba vypočítat, jak velkou vzdálenost urazí postava během jednání v kole, dělte údaj 
počtem jednání v kole. 
 
 
Rasa chůze (m / kolo) běh (m / kolo) 
 lidé, elfové, orkové 10 25 
 trpaslíci 8 20 
 trollové 15 35 
 
 Sprintování - využitím jednoduché akce lze provést test Síla + Běh, každý úspěch přidá 2 
m k rychlosti běhu. 
 Modifikátory b ěhu - na všechny akce během běhu má postava postih -2 kostky, s výjimkou 
útoků s rozběhem a obrany proti útokům. 
 
 

Řešení boje 
 
 Jsou 4 druhy bojů: nablízko, na dálku, astrální boj, kyberboj. 
 Boj je vlastně opoziční test mezi útočníkem a obráncem, pokud má více úspěchů útočník, 
útok zasáhne, jinak útok mine cíl. Remíza je ve prospěch obránce. 
 Vyhodnocování boje 
Probíhá takto: 
 Krok první: Vyhlášení útoku - při vyhlašování útoku postava určí cíl útoku a způsob 
útoku, přitom použije příslušné akce, obránce stanoví způsob své obrany. 
 Krok druhý: Použití modifikátor ů dle situace - útočník má modifikátory podle okolností 
a svého útoku, obránce podle okolností a své obrany. 
 Krok t řetí: opoziční test -  
  útočník: dovednost útoku + atribut + / - modifikátory 
  obránce: dovednost obrany + atribut + / - modifikátory 
 Pokud dojde k remíze, může to GM považovat za planý zásah - nezpůsobí poškození, 
nicméně došlo ke kontaktu, který v některých případech stačí (šoková rukavice, dotykové 
kouzlo) k tomu, aby přece jen došlo k poškození, ale už ne silou nárazu. 
 Pokud má útočník více úspěchů, zasáhne cíl, pokud ne, útok mine nebo dojde k planému 
útoku. 
 Krok čtvrtý: Porovnání pancířů - čistý úspěchy na straně útočníka se přidají k poškození. 
Podle typu pancíře použitého ke snížení účinků daného útoku použijte (je - li) modifikátor 
Průrazu (to je pak modifikované hodnocení pancíře).  
 Pokud útočník způsobuje fyzické poškození, srovnejte ho s hodnocením modifikovaného 
pancíře, pokud poškození nepřesáhne modifikované hodnocení pancíře, útok způsobí namísto 
fyzického zranění jen omráčení. 
 Krok pátý: Test odolávání - obránce hází Atribut + modifikované hodnocení pancíře. 
Každý čistý úspěch snižuje poškození o 1. Pokud takto klesne na 0 a méně, útok nezpůsobí 
poškození. 
 Krok šestý: Aplikace poškození - zaznamenejte zbylé poškození do kondičního 
záznamníku postavy, každý bod způsobí 1 čtverec zranění či omráčení, dle typu poškození. 
Jako výsledek poškození použijte postihy za zranění a ověřte, zda postava nebyla zraněním 
sražena k zemi. 
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Boj na dálku 
 
 Přehled modifikátorů a okolností 
 
 Situace Modifikátor 
 Útočník běží -2 
 Útočník se účastní souboje na blízko -3 
 Útočník je v pohybujícím se dopravním prostředku -3 
 Cíl má částečný kryt -2 
 Cíl má dobrý kryt -4 
 Cíl je skrytý (palba naslepo) -6 
 Útočník střílí z krytu -1 
 Útočník je zraněn - postih za zranění 
 Útočník používá laserové zaměřování +1 (neslučitelné se 
  smartlinkem) 
 Útočník používá smartlink +2 (neslučitelné s laserem) 
 Útoční používá systém zvětšování bez postihů za vzdálenost 
 Útočník používá druhou střelnou zbraň dělí se rezervy kostek 
 Útočník používá zbraň nedominantní rukou -2 
 Mířená rána +1 za jednoduchou akci 
 Cílená rána - různé 
 Více cílů -2 za dodatečný cíl 
 Svítící střely s krátkou dávkou +1 
 Svítící střely s dlouhou dávkou +2 
 Svítící střely s plně automatickou dávkou +3 
 Zpětný ráz, poloautomatika -1 druhý výstřel ve stejné  
  akční fázi 
 Zpětný ráz, dávka -2 (první) -3 (druhá) 
 Zpětný ráz, dlouhá dávka -5 (první dl.) -6 (druhá dl.) 
 Zpětná ráz, plná automatika -9 
 Zpětný ráz, těžké zbraně -2 x nekompenzovaný zpětný  
  ráz 
 Kompenzace zpětného rázu Snižuje modifikátory zpětné- 
  ho rázu 
 Gyrostabilizace Snižuje zpětný ráz nebo 
  postihy za pohyb 
 
 Snížená viditelnost normální zrak noční vidění termografie
 ultrazvuk 
   Úplná tma -6 -6 -3 -3 
 Částečné světlo -2 0 -2 -1 
 Oslnění -1 -1 -1 0 
 Lehká mlha / déšť / kouř -2 -1 0 -1 
 Těžká mlha / déšť / kouř -4 -2 -2 -2 
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 Termální kouř -4 -2 -6 -2 
 
Poznámka: Pokud modifikátory sníží rezervy kostek na 0 a méně, akci nelze provést, ledaže 
by postava vsadila na Test nejistoty. 
 
 
 Dostřely zbraní Krátká (-0) Střední (-1) Dlouhá (-2) Extrémní (-3) 
 Pistole 
    Tázer 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 
    Příruční pistole 0 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 50 
    Lehká pistole 0 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 50 
    Těžká pistole 0 - 5 6 - 20 21 - 40 41 - 60 
 
 Automaty 
    Automatická pistole 0 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 50 
    Samopal 0 - 10 11 - 40 41 - 80 81 - 150  
    Útočná puška 0 - 50 51 - 150 151 - 350 351 - 550 
 
 Pušky 
    Brokovnice (flešety) 0 - 10 11 - 25 26 - 40 41 - 60 
    Brokovnice (pevná munice) 0 - 10 11 - 40 41 - 80 81 - 150 
    Sportovní puška 0 - 100 101 - 250 251 - 500 501 - 750 
    Odstřelovací puška 0 - 150 151 - 350 351 - 800 801 - 1500 
 
 Těžké zbraně 
    Lehký kulomet 0 - 75 76 - 200 201 - 400 401 - 800 
    Střední / Těžký kulomet 0 - 80 81 - 250 251 - 750 751 - 1200 
    Útočný kanón 0 - 100 101 - 300 301 - 750 751 - 1500 
    Granátomet* 5 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 500 
    Raketomet* 20 - 70 71 - 150 151 - 450 451 - 1500 
 
 Metací zbraně 
    Luk 0 - Sil do Sil x 10 do Sil x 30 do Sil x 60 
    Lehká kuše 0 - Sil x 2 do Sil x 8 do Sil x 20 do Sil x 40 
    Střední kuše 0 - Sil x 3 do Sil x 12 do Sil x 30 do Sil x 50 
    těžká kuše 0 - Sil x 5 do Sil x 15 do Sil x 40 do Sil x 60 
 
 Vrhací zbraně  
    Vrhací nůž 0 - Sil do Sil x 2 do Sil x 3 do Sil x 5 
    Šuriken 0 - Sil do Sil x 2 do Sil x 5 do Sil x 15 
 
 Vrhací granáty 
    Standardní 0 - Sil x 2 do Sil x 4 do Sil x 6 do Sil x 10 
    Aerodynamické 0 - Sil x 2 do Sil x 4 do Sil x 8 do Sil x 15 
 
 U luků a kuší se za Sil počítá minimální síla, tedy síla, pro kterou byla zbraň stavěna, u kuší 
je stabilní. 
 * Pokud je cíl blíže než je minimální vzdálenost, útok automaticky selže. To se děje díky 
bezpečnostním pojistkám, které se dají odstranit. 
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Modifikátory - popis  
 Pokud útočník běží během fáze, kdy střílí, nebo běžel v předešlé fázi, má postih -3. 
 Pokud je útočník zapojen do boje nablízko, nebo je zablokován jinou postavou, která stojí 
do 2 m od útočníka, má útok postih - 3. 
 Pokud útočník střílí z pohybujícího se vozidla z nepřipevněné zbraně, má postih -3. 
 Pokud je cíl v částečném krytu , tzn. je zakryto aspoň 25% těla za různými překážkami 
(zeď, dveře, strom), má útok na něj postih -2. 
 Pokud je cíl v dobrém krytu , tzn. je zakryto aspoň 50% cíle za různými překážkami a 
terénem (to platí také když je cílem zalehnutá osoba aspoň 20 m od útočníka), má útok na něj 
postih -4. 
 Pokud je cíl skrytý , útočník má postih -6. Tato situace se také používá pro nepřímou palbu 
(např. vrhání granátů) na cíle, které útočník nevidí. také pro cíle které jsou v dané chvíli 
neviditelné (například účinkem kouzla). Pro střelbu naslepo na cíle které nejsou vidět, 
použijte v testu místo Obratnosti raději Intuici. 
 Když útočník střílí ze zákrytu, má postih -1, a to i když to dělá stylem vyklonit se, 
vystřelit a zalézt. 
 Pokud je útočník zraněn, má standardní postihy za zranění. 
 Když útočník používá laserový zaměřovač, má +1, ale laser je efektivní do 50 m od 
zbraně. Navíc mlha, kouř a déšť může jeho efektivitu snížit. Nelze používat dohromady se 
smartlinkem. 
 Pokud postava používá řádně seřízenou zbraň se smartlinkem, má +2. nelze používat 
dohromady s laserovým zaměřovačem. 
 Pokud postava používá systém zvětšování na zbrani, střílí vždy na krátkou vzdálenost 
(nemá tedy postihy za delší vzdálenost než je Krátká), ale musí si první akci vzít na míření. 
Nemá ovšem pro tuto akci obvyklý bonus +1. V následných akcích ovšem může normálně 
mířit, pokud se cíl, ani střelec nehýbe. Dá se použít buď se smartlinkem nebo laserovým 
zaměřovačem. 
 Při používání druhé palné zbraně (třídy Pistole či Samopaly) má postava tyto omezení: 
  - musí rozdělit na oba testy rezervy kostek, ty dělí se ještě před zatížením modifikátory 
  - pokud se používá dvou různých dovedností, použijte nejmenší rezervy kostek 
  - útok se dvěma zbraněmi neguje bonusy z laserových zaměřovačů či ze smartlinků 
  - jakýkoli nekompenzovaný zpětný ráz se přenáší z jedné zbraně na druhou. 
 Pokud postava z nějakého důvodu střílí nedominantní rukou, má postih -2. Postava se 
považuje za leváka či praváka (to by si měl stanovit hráč při tvorbě postavy), pokud nemá 
výhodu Obouzručnosti. 
 Mířená rána má bonus +1 za každou jednoduchou akci věnovanou na míření (maximum je 
ovšem polovina hodnocení používané dovednosti, zaokrouhleno dolů). 
 Cílená rána má postih různý, podle toho, jak je obtížné trefit cílenou část cíle. 
 Pokud postava v jedné akční fázi útočí na více cílů, má za každý dodatečný cíl postih -2. 
tyto postihy se sčítají. 
 Zpětný ráz má různé postihy, podle způsobu palby: 
  - poloautomatika: -1 na druhou dávku 
  - dávka: -2 první, -3 druhá 
  - dlouhá dávka: -5 první, -6 druhá 
  - plně automatická dávka: -9 
 A podle typu zbraní: 
  - těžké zbraně: nekompenzovaný zpětný ráz je dvojnásobný (to se týká kulometů, 
útočných kanónů, a také brokovnic střílejících dávkou) 
 Kompenzace zpětného rázu se uskutečňuje různými prostředky (viz Vybavení) a za každý 
bod hodnocení snižuje zpětný ráz o 1, ale pouze zpětný ráz, ne jiné situační modifikátory. 
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 Gyrostabilizace je obvykle postroj na tělo s ramenem, který snižuje součet postihů za 
pohyb a zpětný ráz a snižuje jej o 1 za každý bod hodnocení gyrostabilizace. Gyrostabilizace 
je kumulativní s kompenzátory zpětného rázu. 
 
 
 Obrana proti útokům z dálky 
 Hází se jen Reakcí (nepoužívejte postih -1 za Odvozování), postava se může také 
rozhodnout pro tzv. plnou obranu. 
 
 Palné zbraně 
 Způsoby palby palných zbraní jsou uvedeny v kapitole Výbava u těchto zbraní tyto zkratky: 
JR pro jednotlivé rány, PA pro poloautomatiku, D pro dávku a A pro plně automatickou 
válku. 
 Dávka se dá střílet dvěma způsoby a to jako Úzká dávka a Široká dávka. Úzká dávka je 
založena na střelbě do jednoho místa a tedy zvyšuje poškození, kdežto široká dávka pokrývá 
prostor a odebírá tak kostky na obranu cíle, nezvyšuje ale poškození. 
 Dávka (krátká)  
  Jako úzká dávka má bonus +2 k poškození (tento bonus se nepočítá při porovnávání 
poškození a pancíře kvůli tomu, zda útok ještě udělá fyzické zranění nebo už jen omráčení). 
  Jako široká dávka snižuje rezervy kostek obránce proti útoku o 2. 
  Zpětný ráz: -2 (první), -3 (druhá) 
  Jedna dávka se dá vystřelit na jeden cíl, dávka spotřebuje 1 jednoduchou akci tzn. za 
akční fázi se dají vystřelit 2 dávky na dva různé cíle, nebo obě na jeden cíl. 
  Nedostatek kulek - krátká dávka spotřebuje 3 kulky, pokud zbude pro tuto dávku v 
zásobníku o 1 kulku méně, je bonus k poškození jen +1, a rezervy kostek obránce se při 
široké dávce snižují o 1. A pokud na dávku zbude jen jedna kulka, je to prostě jedna rána. 
 Automatická dávka 
  Dá se vystřelit jako dlouhá dávka nebo plně automatická dávka: 
  Dlouhá dávka - spotřebuje 6 kulek, v jedné akční fázi lze ale vystřelit jen jednu 
dlouhou dávku, ta druhá musí být krátká nebo naopak. Dlouhá dávka spotřebuje jednoduchou 
akci. Dá se vystřelit jako: 
   úzká dlouhá dávka má bonus +5 k poškození (platí to samé o porovnání síly 
útoku a pancířů jako u krátké dávky) 
   široká dlouhá dávka snižuje rezervy kostek obránce na obranné testy o 5. 
   Zpětný ráz je -5 na tuto akční fázi, -6 na tu další 
   Nedostatek kulek - pokud na dlouhou dávku chybí jedna či dvě kulky, snižte 
každý již řečený modifikátor o 1, pokud zbude 3 a méně kulek, je to prostě krátká dávka. 
  Plně automatická dávka - tohle je ten rock ´n´roll, prostě zmáčknete spoušť a držíte 
ji. Spotřebuje komplexní akci, 10 kulek. 
   Zpětný ráz má postih -9 
   Jako úzká plně automatická dávka zvyšuje poškození o 9. 
   Jako široká plně automatická dávka snižuje rezervy kostek obránce pro 
obranný test o 9. 
 
 Krycí palba 
 Jedná se o typ palby, kde se prostor zahltí kulkami a kdo vykoukne, má smůlu. Zasažená 
oblast má tvar trojúhelníku, o šířce asi 10 m a výšce asi 2 m, tak daleko od střelce, jak si 
přeje.  
 Krycí palba spotřebuje komplexní akci a 20 kulek, oblast je zasažena až do příští akční fáze 
střelce. Pro jednoduchost je to jako široká dávka a zpětný ráz se nějak vyruší, tedy proveďte 
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test na střelbu, zaznamenejte úspěchy a ty jsou prahové číslo pro neopatrného blbce, který 
vleze do zasažené oblasti a není zalehlý. Ten si hází Reakce + Štěstí ( + Uhýbání, je li to jeho 
plná obrana) a pokud není v testu úspěšný, koupí to za základní poškození zbraně (ovlivněné 
jen typem munice). Osoby, které jsou v zasažené oblasti, ale jsou v krytu nebo zalehlé, 
neriskují zbloudilou kulku. 
 
 Munice 
 Pro jednoduchost se předpokládá, že se munice v zásobníku nedá míchat a že v zásobníku je 
vždy jen jeden typ munice. (Jedinou výjimkou je trasovací, svítící munice, o tom dále). 
 Poškození zbraní v seznamu Vybavení počítá se základní standardní munici. Některý typ 
munice může změnit poškození zbraně nebo průraznost, jak bude uvedeno v kapitole 
Vybavení. 
 Některé zbraně (jako například tázery nebo útočné kanóny) mají svoji speciální munici, 
která je už započtená v poškození zbraně. 
 
 Brokovnice 
 Dají se nabít plnými náboji nebo broky (flešety). 
 Broky mohou zasáhnout více cílů ale s menší účinností. To určuje rozptyl zbraně. Použijte 
pravidla o flešetové munici. Pro jednoduchost předpokládejme, že se dá střílet 3 druhy 
rozptylu: 
  úzký rozptyl  - zasáhne jen jeden cíl, užijte standardní flešetový mód brokovnic, tedy 
+2 k poškození, +2 Průraz (tedy bonus k pancíři +2). 
  střední rozptyl - zasáhne až 2 cíle, maximálně 1 m od sebe. Střelec si hází jen jeden 
test, obránci mají -2 od kostek na obranu, bonus k poškození je +0, Průraz je +4. 
  široký rozptyl  - zasáhne až 3 cíle, 1 m od sebe. Střelec hází jen jeden test, obránci 
mají -4 na obranný test, poškození je o 2 menší, Průraz je +6. 
 Změna rozptylu zabere jednoduchou akci, se smartlinkem volnou. 
 
 Metací a vrhací zbraně, granáty 
 Platí pro luky, kuše a vrhací zbraně. 
 
 Zbraň Poškození průraz 
 Luk (Min. Sil +2)fyz. - 
 Lehká kuše 3 fyz. - 
 Střední kuše 5 fyz. - 
 Těžká kuše 7 fyz.  -1 
 Šuriken (Sil / 2) fyz. - 
 Vrhací nůž (Sil / 2 ) +1 fyz. - 
 
 
 
 Rozptyl vrhaných výbušnin 
 Hází se test Obratnost + Vrhací zbraně nebo Obratnost + Těžké zbraně (podle toho, zda 
např. granáty házíte rukou, nebo odpalujete z granátometu) proti testu cíle. V případě, že jde o 
zasažení plochy, vyřešte to jako obvyklý test úspěšnosti a zaznamenejte úspěchy. GM pak 
podle diagramu určí, do jakého směru se granát odchýlil (diagram si představte jako hvězdice 
o šesti ramenech, v takové poloze, jako ciferník rozdělený po 10 minutách, kdy 1 je na 
dvanáctce a 2 vpravo od ní jakoby na 12:10, 3 pak na 12:20, 4 na 12:30, 5 na 12:40 a 6 na 
12:50.) Hodek 1k6 pak tedy GM určí směr odchýlení granátu podle úspěchů a rozptylů 
jednotlivých typů granátů o kolik metrů se odchýlil. 
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 Cíl si hází na obranu test Reakce (+ Uhýbání, jde li o plnou obranu), úspěchy z tohoto testu 
normálně snižují úspěchy útočníka, které pak snižují rozptyl. Cíl odolává Tělo + Pancíř 
modifikovaný o Průraz granátu. Síla výbuchu a tedy poškození, kterému cíl čelí, se mění 
podle toho, jak daleko je cíl od epicentra výbuchu. Poškození pak vyhodnoťte jako obvykle. 
 
 
 
 
 Tabulka granátů 
 Typ Poškození Průraz Exploze 
 Omračující 6 om -3 10 m poloměr 
 Oslepující speciální - speciální 
 Střepinový 12 fyz. (flešety) +2 -1 / m 
 Vysoce explozivní 10 fyz. -2 -2 / m 
 Chemický plynový dle plynu - 10 m poloměr 
 Kouřový - - 10 m poloměr 
 Termálně kouřový - - 10 m poloměr 
 .  
 
 
 
 
 Tabulka rozptylu  
 Standardní granát 1k6 - 2 za každý čistý úspěch 
 Aerodynamický granát 2k6 - 4 za každý čistý úspěch 
 Granátomet* 3k6 - 4 za každý čistý úspěch 
 Raketa 2k6 - 1 za každý čistý úspěch 
 Řízená střela 2k6 - 1 za každý čistý úspěch ( - senzory) 
 Spojení pro řízený výbuch ve vzduchu** 1k6 - 1 za každý čistý úspěch (- senzory) 
 
 * Z bezpečnostních důvodů minigranát nevybuchne, pokud není alespoň 5 m od střelce. tato 
pojistka se ale dá odstranit, chce to pár nástrojů a úspěšný rozšířený test Zbrojířství + Logika  
( 4, 10 minut). 
 ** Jak už bylo řečeno, granáty vybuchnou v dalším jednání postavy, co je hodila či 
vystřelila, dle její iniciativy. Neplatí to ale pro granáty se Spojením pro řízený výbuch ve 
vzduchu, ty explodují u cíle ještě v té samé akční fázi. 
 
 Výbuch a bariéry 
 Pokud granát vybuchne u nějaké bariéry (zeď, dveře atd.), tak ji buď zničí a tlaková vlna jde 
dál, anebo je bariéra příliš silná a tlaková vlna se od ní odrazí. Cíle za bariérou, přes kterou 
jde výbuch, mají bonus k pancíři o hodnocení bariéry. 
 Pokud se ale tlaková vlna odrazí, může dojít ke zvětšení účinku (zvláště hodíte - li granát do 
pevné, malé místnosti). Tomu se říká efekt tancujícího špalku. Pokud výbuch bariéru nezničí 
(viz. Bariéry), tlaková vlna se od bariéry odrazí zpět a pokud má dost síly, může ještě zranit 
cíl. Takže pokud někdo stojí u zdi a bouchne u něj granát, tlaková vlna ho nejdříve přirazí na 
zeď a pak ho odrazí od ní. Výsledné poškození je pak součtem obou hodnot poškození 
tlakové vlny a odražené tlakové vlny. teoreticky se může v malém prostoru silná tlaková vlna 
odrazit i několikrát. 
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 Rakety a střely 
 Výstřel rakety se řeší stejně jako u vystřelení granátu.  
 Řízené střely ovšem fungují trochu jinak. Mají hodnocení Senzorů, které představuje 
sofistikovanost jejích elektronických systémů. Když tedy při střelbě využíváte tyto systémy, 
hází se Těžké zbraně + Senzory střely. 
 Pokud se ale střela střílí z dopravního prostředku, hází se Zbraně dopravních prostředků + 
Senzory (střely nebo dopravního prostředku). je možné také použít aktivní cílení. 
 Je - li cílem střelby jiný dopravní prostředek, jeho signatura slouží jako modifikátor kostek 
pro střelbu. 
 Proti raketám a střelám chrání (občas ) nárazový pancíř. 
 
 Tabulka raket a střel 
 Typ Poškození Průraz Exploze 
 Proti dopravním 
 prostředkům 16 fyz. -2 / -6* -4 / m 
 Střepinová 16 fyz. (flešety) +2 -1 / m 
 Vysoce explozivní 14 fyz. -2 -2 / m 
 
 

Boj zblízka 
 
 Boj zblízka mezi postavami v jednom kole není jen jedna rána, ale spíše si jej představte 
jako sérii úderů, bloků a uhýbání. 
 Útok: Obratnost + Bojová dovednost 
 Obrana:  
  Reakce + Dovednost se zbraní (Vykrývání) 
  Reakce + Boj beze zbraně (Blokování) 
  Reakce + Uhýbání (Uhýbání) 
 
 Tabulka modifikátor ů boje zblízka 
 Situace Modifikátor 
 Přátelé ve rvačce +1 za přítele (maximálně +4) 
 Postava zraněna - postihy za zranění 
 Postava má delší dosah +1 za čistý přesah* 
 Postava používá zbraň v nedominantní ruce -2 
 Postava útočí na více cílů  dělí se kostky 
 Postava má lepší pozici +2 
 Protivník leží +3 
 Postava používá útok s rozběhem +2 
 Postava čeká útok s rozběhem +1 
 Zhoršená viditelnost viz tabulka viditelnosti 
 Cílená rána různé 
 Útok jen dotykem +2 
 
 * místo toho se dají kostky za váš delší dosah odečíst protivníkovi 
 
 Modifikátory boje zblízka - popis 
 Přátelé ve rvačce - Jako bonus se počítají osoby, které se účastní stejného boje a které 
převyšují počet bojovníků na jedné či druhé straně. Počítá se jen, jsou li blízko postavě a 
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bojují proti stejnému protivníkovi / protivníkům, pokud se vzdálí přátelé z boje nebo již 
podlehli, už se nepočítají. 
 Dosah - Zbraní (nebo trollí paží) s delším dosahem se lépe zasadí úder, zbraně mají rozsah 
dosahu 1 - 4. Bonus se počítá, má li jeden ze soupeřů delší zbraň. Rozdíl dosahů zbraní se 
přičte té straně, která má delší dosah, nebo se odečte protivníkovi. Trollí dosah +1 je 
kumulativní s dosahem zbraní. 
 Zbraň v nedominantní ruce - Pokud postava z nějakého důvodu používá zbraň v 
nedominantní ruce, má postih -2. Pokud nemá postava výhodu Obouzručnosti, je levák nebo 
pravák ( to je na hráči a měl by to rozhodnout při tvorbě postavy.) 
 Útok na více cílů - Postava může zaútočit na více cílů, jsou li od sebe tyto cíle tak do 1 m. 
Na každý cíl se vede oddělený útok a útočník musí mezi tyto útoky rozdělit své rezervy 
kostek. 
 Lepší pozice - Pokud útočník stojí alespoň o půl metru výše než obránce, pokud útočí 
zezadu, pokud je obránce například v nějaké omezující situaci, má výhodu lepší pozice. 
Pokud si oběť není vědoma útoku, je překvapena a nemůže se bránit. V boji se ale 
předpokládá, že má postava dost pozornosti na to, že vidí, pokud někdo útočí zezadu. Pokud 
ovšem ten někdo nepoužil úspěšně dovednosti Infiltrace. 
 Útok s rozběhem - Pokud postava v té samé akční fázi běží a útočí, jde o útok s rozběhem. 
Postava musí běžet alespoň 2 m. Pak má bonus +2 a nedostává na tento útok postihy za běh. 
 Obránce očekává útok s rozběhem - Pokud postava odloží akci a někdo na ni útočí s 
rozběhem, může vzít tuto akci chvilinku před útokem. Má pak bonus +1 na svůj útok v 
odpověď na útok útočníka. 
 Útok jen dotekem - Pokud se chce postava v boji protivníka jen dotknout, namísto zranit 
(například pro seslání dotykového kouzla), má bonus +2. 
 
 Zbraně nablízko 
 Pokud náhodou vrhnete zbraní na blízko, berte to jako útok na dálku. Poškození pro boj 
zblízka je většinou založeno na polovině síly postavy (zaokrouhleno nahoru) + nějaký bonus. 
Standardní útok beze zbraně je polovina Síly postavy (zaokrouhleno nahoru). K odolávání je 
používán nárazový pancíř. 
 
 Zbraň Dosah Poškození Průraz 
 Čepele 
    Bojová sekera 2 (Sil / 2 ) + 4 fyz. -1 
    Předloketní čepele - (Sil / 2) + 2 fyz. - 
    Katana 1 (Sil / 2) + 3 fyz -1 
    Nůž - (Sil / 2) + 1 fyz. - 
    Monomeč 1 (Sil / 2) + 3 fyz. -1 
    Nůž pro přežití - (Sil / 2) + 1 fyz. -1 
    Meč 1 (Sil / 2) + 3 fyz.  - 
 Kyje 
    Kyj 1 (Sil / 2) + 1 fyz. - 
    Teleskopický obušek 1 (Sil / 2) + 1 fyz. - 
    Pendrek - (Sil / 2) + 1 om. - 
    Hůl 2 (Sil / 2) + 2 fyz. - 
    Elektrický obušek 1 6 om. (el.) - polovina 
 Kyberware (čepele nebo exotické zbraně na blízko) 
    Ruční břity - (Sil / 2) + 1 fyz. - 
    Ruční čepel - (Sil / 2) + 2 fyz. 
    Bodec 1 (Sil / 2) + 3 fyz. - 
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 Kyberware (Neozbrojený boj) 
    Hliníkové vyztužení kostí - (Sil / 2) + 1 fyz. - 
    Plastové vyztužení kostí - (Sil / 2) + 2 fyz. - 
    Titanové vyztužení kostí - (Sil / 2) + 3 fyz. - 
    Šoková ruka - 6 om. (el.) - 
  
 Exotické zbraně na blízko Dosah Poškození Průraz 
    Dřevcové zbraně 2 (Sil / 2) + 2 fyz. -2 
    Řetězová monopila 1 5 fyz. -2 
    Monobič 2 8 fyz. -4 
    Policejní bezp. štít - (Sil / 2) Om. +2 
    Taserový štít -  6 om. (el.) - polovina 
 Neozbrojený boj 
    Šoková rukavice - 5 om. (el.) - polovina 
    Neozbrojený útok - (Sil / 2) om. - 
 Příklady improvizovaných zbraní 
    Láhev (nerozbitá: kyje,  
                rozbitá: čepele) - (Sil / 2) fyz. +1 
    Řetěz / Bič (boj nablízko  
                s exotickou zbraní) 1 (Sil / 2) + 1 fyz. +1 
    Židle (Kyje) 1 (Sil / 2) + 1 Om. - 
    Pánev (Kyje) - (Sil / 2) + 1 Om. - 
    Metalidské tělo (Boj beze  
                               zbraně) 1 (Tělo / 2) Om. +2 
    Pažba pistole, pušky - (Sil / 2) + 1 fyz. - 
    Kulečníkové tágo (Kyje) 1 (Sil / 2) Om - 
    (Pozn.: po prvním úderu se zlomí) 
 
 
 

Další bojové faktory 
 
Pancíř 
 Má dva druhy hodnocení: balistický (Bal.) a nárazový (nár.), zapisuje se v pořadí Bal. / nár. 
(například 4 / 2 
 Pokud modifikovaná hodnota útoku, který způsobuje fyzické poškození, nepřesáhne 
hodnocení pancíře, způsobí útok namísto toho omráčení. 
 Balistický pancíř - chrání proti kulkám ale také šípům a šipkám. 
 Nárazový pancíř - je proti omračující munici, útokům nablízko, výbušninám, vrhacím 
zbraním. Také v menší míře proti pádu, ohni, laserovým zbraním, elektrickým útokům a 
nepřímým bojovým kouzlům - takovém případě se počítá polovina pancíře (zaokrouhleno 
nahoru), není - li řečeno jinak. 
 Pancíř a přetížení - Pokud postava nosí více druhů pancíře na sobě najednou, počítá se jen 
vyšší hodnocení nárazového a balistického pancíře z nošených zbrojí. Některé doplňky, jako 
štíty a helmy přidávají bonusy k nošeným pancířům. Pokud hodnocení balistického nebo 
nárazového pancíře převýší dvojnásobek Těla postavy, má tato postih -1 k Obratnosti a 
Reakci za každé 2 body, o které hodnocení pancíře přesáhne 2 x Tělo postavy. Těžká zbroj 
zpomaluje. 
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Cílené rány 
 Útočník míří na zranitelnější části těla oběti (aby byla větší šance, že útok oběť natrvalo 
vyřadí nebo prostě proto, aby si to užila), také se míří na zranitelná místa dopravních 
prostředků, například pneumatiky, okna a podobně. O tom, zda je možné zranitelné místo 
zasáhnout, rozhoduje GM. 
 Cílená rána se dá uštědřit jen z takových palných zbraní, které jsou schopné střílet 
jednotlivými ranami, poloautomaticky, nebo dávkou. Cílená rána je volnou akcí, následující 
jednotlivé akce jsou už útokem. 
 Následují příklady obvyklých cílených zásahů: 
  Útok na místo nechráněné pancířem - Útočník má postih tolik kostek, kolik je 
pancíř cíle (lepší pancíř má méně hluchých míst). V případě úspěšného útoku si cíl na test 
odolávání proti poškození nepočítá pancíř, hází si jen Tělem. 
  Cílený útok na vitální místa - Útočník si může přidat bonus +1 až +4 k poškození, 
ale tolik kostek je také jeho postih na útočný test. 
  Vyražení předmětu z něčího držení - Útočník má -4 na útok, pokud ale 
modifikované poškození přesáhne Sílu cíle, je předmět vyražen z držení cíle. Je na GM aby 
posoudil, zda se držený předmět útokem nepoškodil nebo nerozbil a jak daleko byl odhozen. 
  Pokud se GM rozhodne, může dovolit jiné efekty cílených útoků, například odkopnutí 
útočníka přes zábradlí balkónu, prostřelení pneumatiky, dočasné oslepení protivníka atd. 
 
Obranné manévry a testy 
 
 Modifikátory obranných testů 
 Situace Modifikátor kostek 
 Obránce neví o útoku není možné se bránit 
 Obránce je zraněn - postihy za zranění 
 Obránce je uvnitř pohybujícího se vozidla +3 
 Obránce se od své poslední akce bránil ještě  
 nějakým útokům -1 za každou dodatečnou obranu 
 Obránce leží -2 
  
 Pouze pro útoky zdálky 
 Obránce běží +2 
 Obránce bojuje nablízko a je cílem útoku z dálky -3 
 Útočník střílí širokou krátkou dávkou -2 
 Útočník střílí širokou dlouhou dávkou -5 
 Útočník střílí  širokou plně automatickou dávkou -9 
 Útočník střílí z brokovnice se středním rozptylem -2 
 Útočník střílí z brokovnice se širokým, rozptylem -4 
 Útočník používá zbraně s prostorovým účinkem  
 (granáty, rakety) -2 
 
 Následuje vysvětlení některých složitějších situací: 
 Obránce neví o útoku - Když cíl o útoku neví (nevidí útočníka, útočník je za ním, nebo je 
obránce překvapen) nelze se útoku bránit. Nedá se použít na obránce, který je už zapojen v 
souboji. 
 Obránce se bránil předchozím útokům - pokud se obránce od své poslední akce brání 
alespoň jednomu dalšímu útoku (ať už z dálky nebo zblízka), má kumulativní postih -1 na 
každou další dodatečnou obranu. 
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 Obránce leží - Pokud je obránce zalehnutý nebo leží z jiného důvodu, nemůže se rychle 
dostat z místa, má postih -2. Neplatí to ale pro útoky zdálky, pokud není v těchto případech 
útočník extrémně blízko (5 m a méně). 
 Obránce v boji zblízka - Obránce má v takové situaci méně času uhýbat a ještě reagovat na 
útoky zdálky, má postih -3, nezávisle na tom, kolik dalších osob je do boje zblízka zapleteno. 
 
 Plná obrana 
 Když postava čeká, že na ni někdo zaútočí, může využít komplexní akce a až do své příští 
akční fáze má tzv. plnou obranu, kdy veškerou svoji energii využije na uhýbání, blokování 
vykrývání atd. 
 Plné uhýbání: Reakce + Uhýbání + Uhýbání nebo 
                Reakce + patřičná dovednost boje zblízka + Uhýbání 
  proti útokům zdálky: reakce + Uhýbání 
 Plné vykrývání: reakce + patřičná dovednost boje zblízka x 2 
 Gymnastické uhýbání: K obranným testům se přidávají kostky dovednosti Gymnastika 
(postava skáče, kroutí se, kutálí se atd.) 
 Postava může plnou obranu vyhlásit kdykoli během kola, pokud není překvapena, dokonce 
ani nemusí čekat na svoji akční fázi. Když je na postavu zaútočeno, může použít plnou 
obranu, ale to jí "spotřebuje" její další akční fázi. (Příklad: Postava má iniciativu (tedy skóre 
iniciativy) 10, ale ve 12 na ni začnou střílet, použije plnou obranu, uskakuje, ale když přijde 
akční fáze iniciativy 10, může využít jen volnou akci, neboť svoji komplexní akci jakoby 
"spotřebovala" na předešlou plnou obranu.) 
 
 Obranný útok 
 Pokud zanese pohyb postavu do vzdálenosti 1 m od protivníka, a tato postava se pokusí 
projít kolem něj bez útoku na něj, může tento protivník zcela výjimečně použít volnou akci k 
útoku nablízko (třeba jí nastavit nohu atd.). Pokud má protivník připravenou zbraň nablízko, 
použije svoji patřičnou dovednost se zbraní, pokud ne, zaútočí bojem beze zbraně. Toto 
pravidlo se dá také použít, pokud se někdo bude chtít vzdálit z boje nablízko. tento útok 
probíhá podle obvyklých pravidel pro boj zblízka. Pokud je tímto způsobem postava, která se 
pokoušela projít, nějak zraněna, její pohyb je přerušen. 
 
Sražení 
 Pokud jeden útok způsobí postavě tolik čtverců poškození (ať už omráčení nebo fyzické 
zranění) kolik je její Tělo a více, je postava sražena útokem na zem. Pokud jeden útok způsobí 
postavě 10 a více čtverců buď omráčení nebo fyzického zranění, je vždy sražena na zem.  
 Některé nesmrtící zbraně (například tázery, elektrické obušky nebo gumové projektily) jsou 
přímo určeny k tomu, aby cíl srazily na zem. Při určování toho, zda útok postavu na zem srazí 
či nikoli, počítejte v případě těchto zbraní, jakoby měla postava Tělo o 2 menší. 
 Sražení v boji zblízka - pokud se útočník bude snažit přímo v boji zblízka o sražení, 
svalení nebo podražení protivníka na zem, musí to nahlásit při vyhlašování akcí na začátku 
akční fáze. Pak vyřešte boj zblízka jako obvykle. pokud útočník uspěje a jeho Síla + čisté 
úspěchy z boje převýší Tělo obránce, pak je obránce sražen k zemi. tento útok nezpůsobuje 
zranění. 
 Útočník si vybírá, zda bude obránce následovat na zem, nebo zůstane stát. Pokud mu na 
útok padne fatál, upadne stejně jako obránce, pokud mu ale padne kritický fatál, útočník 
upadne ale obránce zůstane stát. 
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Podmanění (jen v boji zblízka) 
 Pokud chce útočník v boji zblízka  nějak zajmout,znehybnit obránce,aniž by ho umlátil do 
bezvědomí,vyřešte boj na blízko jako obvykle.Pokud útočník uspěje a jeho Síla + čisté 
úspěchy z boje převýší Tělo obránce, útočník ho podmanil nějakým chvatem a znehybnil. 
Tento útok nezpůsobí obránci žádné poškození. 
  Aby se obránce vyprostil z podmanění,musí za použití komplexní akce uspět v testu Síly + 
Boje beze zbraně,prahové číslo je počet čistých úspěchů útočníka při útočném testu.Jinak je 
obránce stále podmaněn a nemůže provádět žádné akce vyžadující fyzický pohyb. 
 Útočník nemusí provádět k udržování podmanění žádné další testy,ale každou svou akční 
fázi musí použít komplexní akci k držení.Může ale také během těchto komplexních akcí 
provést jednu z následujících věcí: 
  Provést dodatečný bojový útočný test Boje beze zbraně k lepšímu podmanění, 
obránce se brání jako obvykle,útočník má ale bonus za Lepší pozici. Pokud získá více 
úspěchů  útočník, čisté úspěchy přidá k předchozím čistým úspěchům z testu podmanění, což 
ztěžuje situaci pro obránce, aby se nevyprostil. Pokud má ale více úspěchů obránce, sníží 
svými úspěchy čisté úspěchy útočníka z testu podmanění, čímž oslabí jeho držení a zvýší tak 
své šance se vyprostit. 
  Způsobit omráčení, hodnota poškození je Síla útočníka. Nevyžaduje test ze strany 
útočníka, obránce odolává jako obvykle s použitím nárazového pancíře. 
  Srazit obránce k zemi s použitím pravidel pro sražení v boji zblízka (viz předešlé), 
útočník má výhodu lepší pozice. 
 
Poškození 
 Typy poškození - Jsou dva typy:  fyzické zranění (fyz.) a omráčení (om.) 
 Kódy poškození - Skládají se ze dvou částí, z hodnoty poškození a z Průrazu. Píší se 
například 7 / -1 (7 je poškození, -1 je Průraz) 
  Hodnota poškození - Obecně, každý bod z poškození způsobuje 1 čtverec v 
kondičním záznamníku postavy 
  Průraz - Vyjadřuje schopnost zbraní proniknout skrze pancíř. Číslo se přičte / odečte 
k hodnocení pancíře při testech odolávání poškození. Pokud cíl pancíř nemá, samozřejmě se 
nepoužívá. 
  
 Testy odolávání poškození 
 Obvykle se hází Tělo + pancíř, někdy Vůle + pancíř (například proti některým útokům 
způsobujících omráčení. Na tyto testy se NEPOČÍTÁ s postihy za zranění! Každý úspěch z 
testu snižuje poškození o 1, pokud tato klesne na 0 a méně, není způsobeno žádné poškození. 
 Fatály a testy odolávání - Vždy je to něco horšího, co nějak zhorší zranění. je na GM aby to 
sedělo do situace a scény. Například nárazem může být zlomena kost, sek může vést přes 
obličej a oko, tím pádem dojde k omezení vnímání, nebo může být přerušena nějaká důležitá 
tepna atd. A Kritický fatál? To ať si GM domyslí sám, ale postavu by to nemělo na místě 
zabít. 
 
 Poškození a kondiční záznamník  
 V deníku postavy jsou vedeny dva záznamníky, jeden pro omráčení (počet čtverců: 8 + 1/2 
Vůle, zaokrouhleno nahoru), druhý pro fyzické zranění (počet čtverců: 8 + 1/2 Těla, 
zaokrouhleno nahoru). Poškození je kumulativní. 
 Pokud je vyplněn celý záznamník, je postava v bezvědomí. Pokud jde o záznamník 
omráčení, postava se po čase probere, pokud jde o záznamník pro fyzické zranění, je postava 
blízko smrti a pokud ji někdo nepomůže, tak zemře.  
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 Pokud omráčení přesáhne svůj kondiční záznamník, omráčení navíc se přenese do 
kondičního záznamníku pro fyzické zranění jako dodatečné poškození a pokud je tam už 
zaznamenáno nějaké fyzické zranění, prostě se připíše. Postava je v bezvědomí a probere se, 
až teprve co bude nějaké omráčení vyléčeno. 
 Pokud fyzické zranění přesáhne svůj kondiční záznamník, existuje tu mez Těla postavy. 
Postava tak jako tak blízko smrti, ale pokud zranění nepřesáhne počet čtverců Kondiční 
záznamník pro fyz. zranění + Tělo, postava ještě žije, ale každých (Tělo) bojových kol ztrácí 
1 čtverec v důsledku šoku, krvácení atd., dokud nezemře, tedy dokud zranění nepřesáhne mez 
Kondiční záznamník + Tělo postavy. Včasná pomoc je tedy více než nutná. Pokud ale zranění 
tuto mez přesáhne, postava je mrtvá na místě a adieu. Snad přátelé vzpomenou. 
 
 Postihy za zranění 
 Postihy za zranění se sčítají z obou záznamníků. Za každé 3 čtverce zranění je -1 na 
všechny testy, vyjma testů na odolávání poškození. Také se okamžitě projeví na iniciativě. 
Pokud tak klesne skóre iniciativy na 0 a méně, postava nemůže v daném bojovém kole žádnou 
akci. 
 
 Spoušť mrtvého muže 
 Postava může těsně předtím, než padne mrtvá nebo v bezvědomí provést jednu poslední 
věc, ale musí splnit tyto tři podmínky: 
  Podmínka první - Postava musí mít ještě nějakou dostupnou akci (nevadí, že jí třeba 
zranili a ona z tohoto důvodu ji nemohla provést, pokud ale provedla všechny své akce v kole 
a pak ji dostali, tak má smůlu.) 
  Podmínka druhá - Postava musí utratit bod Štěstí, ten ale jen aktivuje Spoušť 
mrtvého muže, nedává kostky navíc. Postava ale může utratit další bod, aby si zvýšila 
vyhlídky v testu, jako obvykle. Pokud jí ale žádný bod Štěstí nezbyl, má opět smůlu. 
  Podmínka třetí - Musí úspěšně provést test Vůle + Tělo (3). Pokud se to nezdaří, má 
smůlu. Tento test se ale provádí až po utracení bodu štěstí. 
 A pokud postava všechny tyto podmínky splní, může provést něco s použitím jedné 
jednoduché akce (ale ne pohyb), která se vyřeší jako obvykle. 
 
 Speciální typy poškození 
 Poškození kyselinou - Toto poškození může způsobit buď skutečná kyselina, nebo 
kyselinová kouzla a schopnosti probuzených tvorů. Je považováno za fyzické poškození, 
odolává se polovinou nárazového pancíře, ovšem vylepšení pancíře Chemická ochrana 
přidává své plné hodnocení.Kyselina se může prožírat objekty a materiály. Počáteční hodnota 
poškození tohoto útoku se bere jako hodnota poškození kyselinou, která se prožírá tolik kol, 
kolik má hodnocení. Toto prožírání se pokračuje, dokud se nevypotřebuje kyselina, nebo 
dokud není materiál zničen. Bojová kouzla s kyselinovým poškozením ovšem způsobí 
poškození jen jednou, pak efekt kouzla vyprchá. Leptání také produkuje výpary, které jsou 
obvykle jedovaté a ztěžují viditelnost. 
 Poškození chladem - Toto poškození mohou způsobit extrémní podmínky, kouzla a 
schopnosti probuzených. Bere se jako fyzické poškození, odolává se polovinou nárazového 
pancíře, ovšem zlepšení pancíře Tepelná izolace přidává své plné hodnocení. Elektronika je 
obvykle odolná vůči mrazu, ale mohou zmrznout tekuté části některého vybavení, lubrikanty 
ztuhnou, některé věci zkřehnou. 
 Poškození elektřinou - Některé zbraně (u poškození mají uvedeno el.) spoléhají spíše na 
elektřinu, než na kinetickou energii. Některá kouzla a schopnosti probuzených působí také 
elektřinou. Toto poškození se bere jako omráčen, odolává se pomocí poloviny /zaokrouhleno 
nahoru) nárazového pancíře, vylepšení pancíře Nevodivost však přidává své plné 
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hodnocení.test odolávání může být dle úvahy GM modifikován dle okolností (například 
gumové holínky, uzemnění, vysoká vodivost nebo třeba že je postava ve vzduchu). Úspěšný 
útok může omráčit i znehybnit cíl, ten si hází Tělo + Vůle (3), přitom použije polovinu 
nárazového pancíře a další postihy / bonusy, jak bylo naznačeno. Pokud cíl neuspěje, je 
zneschopněn na (2 + čisté úspěchy z útočného testu ) bojových kol. I když ale uspěje, má 
postih -2 jako důsledek dezorientace elektrickým šokem a to po stejnou dobu. Zneschopněné 
postavy upadnou a nejsou schopny žádné akce.Vozidla, sondy a elektronická vybavení hází 
tělo + Pancíř (sondy a vozidla) nebo 2 x pancíř (ostatní objekty). pokud získají stejně nebo 
více úspěchů než útok, nejsou ovlivněny, pokud ne, nefungují po dobu (2 + čisté úspěchy z 
útoku) bojových kol ( a mnohé z nich potřebují restartovat anebo rovnou opravit). 
 Poškození pádem - Test je Tělo + 1/2 nárazového pancíře (zaokrouhleno dolů), ke ztlumení 
a zmírnění pádu může postava rovněž přidat kostky své gymnastiky. GM by měl použít 
postihy a bonusy dle okolností, například za povrch, na který postava dopadne (beton, sníh, 
peřiny náruč trolla).Postava padá zhruba rychlostí 150 m za bojové kolo + 20 m za každé 
další kolo až do konečné rychlosti asi 300 m za kolo. 
 
 Délka trasy pádu Poškození 
 1 - 2 2 
 3 - 6 4 
 7 - 8 6 
 nad 8 +1 čtverec za každé 2 m 
 
 Poškození z únavy - Postava může sprintovat po tolik kol, kolik je Tělo + úspěchy z testu 
Běhu (Dálkového), pak musí zvolnit. Pokud ne, tak dostává 1 čtverec omráčení každé kolo, 
nelze odolávat. 
 Pokud postava jen běží, vydrží to po (Tělo + úspěchy) x 2 minuty, a pak dostává 1 čtverec 
omráčení pokaždé, když uplyne tato doba. 
 Postava může maximálně dostat 6 čtverců únavy, poté musí provést test Tělo + Vůle (2) 
každé bojové kolo (při sprintu), nebo po době Tělo + úspěchy minut (při běhu). Pokud v testu 
selže, pak prostě zkolabuje a nemůže pokračovat, dokud si neodpočine. 
 Poškození ohněm - Působí je samozřejmě oheň ale také ohnivá kouzla a probuzené 
schopnosti. Poškození ohněm je bráno jako fyzické zranění, nárazový pancíř se při odolávání 
počítá jen poloviční (zaokrouhleno nahoru) ovšem vylepšení pancíře Odolnost proti ohni 
přidává své plné hodnocení. 
 Předměty samozřejmě mohou vzplanout, použijte test odolávání s použitím pancíře objektu 
x 2, nebo x 1, u snadno hořlavých materiálů.GM určuje, co chytne dobře a na co si bude třeba 
házet, většina efektů bude prostě improvizace. Vodítkem mu budiž fakt, že pokud je 
modifikovaný pancíř objektu menší než poškození ohněm, objekt začne hořet. Pokud objekt 
hoří, základem je původní hodnota poškození, na konci každého kola je pak na GM aby určil, 
zda se oheň rozšíří, či ne, nebo zda se naopak zmenší. Pokud hodnota poškození klesne na 0, 
oheň uhasne. 
Dřevo a papír obvykle shoří, běžný plast se rozteče, ale proti ohni odolné materiály budou jen 
očazené, ale nepoškozené. Elektronika, pokud neshoří, může být rozhozená žárem, munice a 
výbušniny mohou explodovat. 
 
Překvapení 
 Následující pravidla platí pro osoby i zvířata, nevnímající objekty (IC, ohniska, bariéry, 
wardy) nemohou být překvapeny. Postava, která je překvapena, může jen sledovat co se 
kolem ní děje.Obvykle se překvapení děje na začátku kola, někdy i uprostřed. 
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 Někdy je postava překvapena proto, že si něčeho nevšimla (odstřelovač za bukem) anebo 
někdy někam nakráčí a předpokládá, že to tam bude jako obvykle (a ono není). Někdy může 
GM udělat za postavu tajný test Vnímání a pokud uspěje, je postava nějakým způsobem 
varována a na testy překvapení má patřičný bonus. (viz dále). 
 Testy - K vyřešení příhodné situace si všichni zúčastnění musí hodit test Reakce + Intuice. 
Zaznamenejte u všech dosažené úspěchy, neboť to je prahové číslo, které musí ostatní 
překonat, aby mohli proti ostatním jednat navzájem během prvního jednání v kole. Postavy, 
které byly nějak varovány mají bonus +3. 
 Pak začíná kolo a všichni si házejí na iniciativu jako obvykle. Během prvního jednání v kole 
se pak uvažuje, že postava je překvapena těmi osobami, které měly v testu překvapení více 
úspěchů.Postava, která je překvapena, nemůže jednat přímo proti takovým osobám, nebo 
reagovat na postavy a tvory, které ji překvapily a do toho se počítají jak nepřátelé, tak i 
přátelé. 
 Překvapení se počítá jen na první jednání iniciativy, pak se už nepočítá. 
 Léčka - Postavy, které chystají léčku a odloží své akce až přijde vhodný čas, mají na testy 
překvapení bonus +6. Postavy, které léčku přichystaly, nemohou být překvapeni osobami, 
které do ní mají spadnout, předpokládá se, že postavy tuší, co budou jejich oběti dělat. Pokud 
ale neví o aktivitách své kořisti všechno (například ví, že má někdo projít dveřmi, ale neví 
kdy), mají na testy překvapení onen bonus +6, ale musí si také házet. 
 Pokud má oběť vyšší iniciativu, než ti, kdo léčku přichystali, jde o to, zda je oběť 
překvapena. Pokud ano, nevadí to. Pokud ne, měla by mít šanci na volný test vnímání, zda 
postřehne léčku. pokud uspěje, ví, co se děje a může jednat před těmi, kdo léčku připravili. 
Pokud neuspěje, neví, co se děje a GM by měl odložit akce takové oběti dokud se ke slovu 
nedostanou ti, co léčku připravili. 
 Překvapení v boji - pokud se do již zahájeného boje někdo další neočekávaně přidá, nechť 
je překvapení vyřešeno dalším testem jako obvykle mezi zúčastněnými a nově příchozími. Již 
zúčastněné postavy si ale mezi sebou už překvapení neověřují. 
 Efekty překvapení - Postava, která je překvapena, nemůže provést žádné akce, které přímo 
ovlivňují, ohrožují nebo reagují na ty, které ji překvapili, tzn. měli více úspěchů v testu 
překvapení. nemůže na ně útočit, ale nemůže se ani bránit či uhýbat jejich útokům. Mohou ale 
provádět akce, které nejsou přímo určeny proti nim, tzn. mohou například zalehnout, připravit 
zbraně (ale už z nich nestřílet). Přátelé mohou překvapit stejně jako nepřátelé. například 
postava upadlá do léčky nemůže varovat přátele, pokud by ji ti také překvapili. 
 Překvapení a fatály - Postavy, kterým padl při testech překvapení fatál, mohou stále jednat 
jako normálně, jen mohou třeba do někoho vrazit, upustit něco co držely, a podobně.  
 Pokud ale padne kritický fatál, je to zlé.Jsou totálně překvapené, nemohou dělat vůbec nic a 
propadne jim celé první jednání v kole. 
 
 
Bariéry  
 Následují pravidla pro útoky (střelbu) a skrze bariéry a ničení bariér. Bariéry se udává ve 
dvou hodnoceních: 
 Hodnocení pancíře - Je jako obvyklý pancíř pro odolávání poškození. 
 Hodnocení struktury - Je to vlastně počet čtverců poškození, které je třeba "vytvořit" při 
zničení 1 m² struktury o tloušťce 10 cm (standardní tloušťka zdí úředních budov). 
 
 Materiál Pancíř Struktura 
 Křehký materiál (standardní sklo) 1 1 
 Levný materiál (běžná pneumatika, dveře, plast) 2 3 
 Průměrný materiál (strom, nábytek, plastová deska) 4 5  
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 Těžký materiál (tvrdé dřevo, pletivo) 6 7 
 Zlepšený materiál (densiplast, bezpečnostní dveře) 8 9 
 Stavební materiál (cihly, tvárnice) 12 11 
 Těžký stavební materiál (beton, železný nosník) 16 13 
 Pancéřovaný / vylepšený materiál (železobeton) 24 15 
 Tvrzený materiál (bombové kryty) 32+ 17 
 
 
 Střelba skrze bariéru - je li stříleno na cíl za bariérou, přidává si cíl ke svému pancíři ještě 
hodnocení bariéry, útočník má -6 za střelbu naslepo, pokud ovšem není materiál průhledný. 
 Pokud není modifikované poškození větší než hodnocení pancíře bariéry (± Průraz zbraně), 
pak zbraň není dostatečně silná k prostřelení bariéry a útok automaticky selže. 
 Proti tupým útokům nablízko má bariéra své normální hodnocení, proti útokům nablízko 
zbraněmi s čepelí či ostřím (hlavně meče a nože, sekery ovšem ne) má bariéry dvojnásobné 
hodnocení. 
 Ničení bariér - Vyřešte test normálně. bariéra neuhýbá, takže úspěch slouží hlavně k 
navyšování poškození. Pokud má postava 0 úspěchů, zbraň má jen své základní poškození. 
Postava se při útoku na bariéru může netrefit jen když jí padne kritický fatál. také může při 
útoku na bariéru použít dovednost Demolice, má - li ovšem patřičné prostředky a čas. 
 Než si ovšem bariéra hodí na test odolávání, upravte poškození podle typu útoku s 
přihlédnutím k tomuto návodu: 
 
 Zbraň Modifikátor hodnoty poškození 
 Zbraň nablízko, beze zbraně beze změny 
 Bič, monobič hodnocení poškození je 1 
 Projektil typu šíp hodnocení poškození je 1 za projektil 
 Projektil typu kulka hodnocení poškození je 2 za kulku 
 Výbušniny základní hodnocení poškození x 2 
 Protipancéřové rakety, střely základní hodnocení poškození x 3 
 Bojová kouzla beze změny 
  
 Nepřímá bojová kouzla účinkují přímo, bariéry hází jen svým pancířem, obvykle ale bariéra 
odolává svým pancířem x 2. Každý čistý úspěch bariéry snižuje poškození útoku o 1. 
Zbývající poškození uplatněte na bariéru. Pokud se součet čtverců poškození větší než 
Struktura bariéry, je v bariéře díra. Ta je o velikosti 1 m² za každé jedno zničení hodnocení 
struktury bariéry. 
 
 
 

Boj dopravních prostředků 
 
 Tato pravidla rozeznávají dva typy boje dopravních prostředků: 
 Taktický boj  - Je boj vozidel / sond proti postavám ,nebo ničení vozidel / sond postavami. 
 Pronásledování - jedno auto ujíždí druhému, prostě klasika, záleží hlavně na manévrovací 
schopnosti. 
 
Atributy dopravních prost ředků 
 Iniciativa dopravního prostředku - Dopravní prostředek, který je fyzicky řízen či přímo 
neurálně či dálkově ovládán jedná ve stejné iniciativě jako postava, která ho řídí nebo ovládá. 
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Pokud postava využívá k řízení virtuální realitu (tzv. "rigguje"), jednají dopravní prostředky   
(či spíše nariggované postavy) dle své matrixové iniciativy. 
 Sondy, které se pilotují samy, mají atribut iniciativy jako Pilot + Odezva a mají tři jednání v 
kole. 
 Tělo dopravního prostředku - Užívá se podobně jako atribut Těla postav, většinou tedy k 
testům odolávání poškození. 
 Kondiční záznamník - U dopravních prostředků je jen jeden a to pro fyzické poškození 
(auto prostě nemůžete omráčit) a vypočítá se podobně jako u postavy tzn. 8 + 1/2 Těla 
(zaokrouhleno nahoru). 
 Pancíř dopravních prostředků - Podobně jako u postav slouží pro odolávání poškození, 
ale počítá se jen jedno hodnocení, a to jak proti nárazovým tak i balistickým útokům. Pokud 
modifikované poškození nepřesáhne modifikované hodnocení pancíře dopravního prostředku, 
útok automaticky selže. 
 Pilot - Představuje sofistikovanost psího mozku počítače. Obecně nahrazuje v testech pro 
účely dopravních prostředků Obratnost, Reakci, Intuici a Logiku. Kostky dovedností jsou 
obecně zastupovány programy, které jsou nahrávány do paměti dopravního prostředku. 
 Ovládání - Hodnocení ovládání představuje snadnost řízení dopravního prostředku. 
Následují příklady: 
    Motocykl +2 
    Auto 0 
    Sportovní auto +3 
    Tahač -1 
    Tahač s přívěsem -3 
    Autogyro +2 
    Víceúčelový vrtulník 0 
    Bojový vrtulník +3 
    jednomotorové letadlo 0 
    Velké dopravní letadlo -3 
    Proudová stíhačka +3 
    Hromový pták 0 
 
 Senzory - Nahrazují svým způsobem Intuici dopravního prostředku. Většina všech vozidel 
a dopravních prostředků ve světě Shadowrunu mají senzory, i když jen pro interakci 
mřížkového napájení a další systémy řízení dopravy. A některá stará vozidla (veterány) mají 
senzory dodatečně namontované. 
 Při řízení vozidla může řidič při testech vnímání použít Senzory namísto Intuice, lze to také 
na ostatní testy spojené s Intuicí, ale jen při řízení dopravního prostředku.Sondy využívají pro 
testy vnímání vždy Senzory. 
 Akcelerace - Určuje rychlost pohybu. Vlevo před lomítkem je údaj pro rychlost "chůze", 
vpravo za lomítkem je údaj pro rychlost "běhu", obojí v metrech za kolo. Pokud si sonda nebo 
řidič přejí tuto rychlost zvětšit, musejí provést test dopravního prostředku ( viz dále). každý 
úspěch z tohoto testu pak tuto rychlost zvýší o 5. 
 Rychlost - je rozumná maximální rychlost pro daný dopravní prostředek. Řidiči mohou jet 
rychleji a snažit se vyždímat z vozidla co se dá, ale za takových podmínek je už těžké udržet 
nad vozidlem kontrolu. GM přidá příslušné modifikátory. Udává se v metrech za bojové kolo. 
 
Testy dopravních prostředků 
 Test se vyžaduje jen při výjimečných okolnostech (vyhnutí se havárii, boj apod.) jinak ne. 
Hází se Reakce + příslušná dovednost s dopravními prostředky ± ovládání. Prahové číslo 
závisí na tom, co chce postava s vozidlem provést, viz následující přehled. Pokud nepadne 
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dost úspěchů k překonání prahového čísla, neznamená to havárii, jen se nepovede zamýšlený 
manévr. Pokud nejde o test na vyhnutí se havárii, může se o to řidič prostě pokusit později. 
 Řízení se zlepšenou nebo virtuální realitou - Postava, která řídí fyzicky dopravní 
prostředek s pomocí zlepšené reality má bonus +1 na všechny testy s dopravními prostředky. 
Pokud řídí dopravní prostředek dálkově, nedostává žádný bonus. 
 Postavy, které řídí dopravní prostředek skrze virtuální realitu (ať už jsou napojeny přímo na 
vozidlo, nebo je řídí dálkově), mají bonus -1 od prahového čísla na všechny testy s 
dopravními prostředky. 
 Fatály a testy dopravních prostředků - Při fatálu se stane něco špatného s vozidle, (od 
ulomeného zpětného zrcátka po prasklou pneumatiku), dle úvahy GM to může znamenat 
dočasnou ztrátu kontroly, tzn. postih -2 na všechny testy postav v dopravním prostředku. 
Řidič musí během jednoho kola uspět v testu dopravního prostředku, jinak havaruje. 
 Pokud padne kritický fatál, znamená to havárii dopravního prostředku. 
 
Přehled modifikátorů 
 Situace Prahové číslo 
 Snadná 1 
    (Pozemní příklad: začlenění se do dopravního proudu,   
    náhlé zastavení) 
    (Letecký příklad: přistání za běžných podmínek) 
 Průměrná 2 
    (Pozemní příklad: předjíždění, vyhnutí se překážce, zatáčka, 
    průjezd skrze úzký prostor) 
    (Letecký příklad: start na krátké ranveji.) 
 Těžká 3 
    (Pozemní příklad: ostrá zatáčka, postavení motorky na  
    zadní kolo, zlomení soupravy tahače) 
    (Letecký příklad: přistání na krátké ranveji.) 
 Extrémní 4 
    (Pozemní příklad: otočka o 180º bez zastavení,  
    přeskok přes překážku na motorce) 
    (Letecký příklad: přistání bez ranveje) 
 
 Terén 
 Dopravní prostředek se pohybuje přes nějaký terén a na tom, kolik překážek je třeba 
překonat či se jim vyhnout, závisí také prahové číslo. Počasí a viditelnost se počítají jako 
modifikátory kostek. 
  
 Typ terénu Modifikátor prahového čísla 
 Otevřený 0 
    (Pozemní příklad: dálnice, travnaté pláně) 
    (Vodní příklad: otevřené moře, pomalu tekoucí řeky) 
    (Vzdušný příklad: otevřená obloha ve velké výšce) 
 Lehký +1 
    (Pozemní příklad: hlavní dopravní tepny města, mírné kopce) 
    (Vodní příklad: přístav) 
    (Vzdušný příklad: příměstský letecký ruch) 
 Omezený +2 
    (Pozemní příklad: boční uličky, řídký les, skalnaté kopce, 
    lehká pouliční doprava) 
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    (Vodní příklad: rychlé proudy, zóny s mělkou vodou) 
    (Vzdušný příklad: těžký letecký provoz, vnitroměstské lety) 
 Těžký +3 
    (Pozemní příklad: úzké uličky, husté lesy, velmi prudké svahy, 
    rušná městská doprava, písek, bažiny, bahno) 
    (Vodní příklad: uzavřené prostory (potrubí), velmi prudké proudy) 
    (Vzdušný příklad: let v kaňonech či na úrovni ulice) 
 
Taktický boj  
 V taktickém boji slouží vozidlo jako prodloužení řidiče, iniciativu vyřešte jako obvykle. 
Alespoň 1 komplexní akci v kole musí řidič věnovat na řízení dopravního prostředku, jinak se 
dostane dopravní prostředek mimo kontrolu. Pokud během následujícího kola řidič neprovede 
úspěšně test k opětovnému získání vlády na vozidlem, havaruje. 
 Užití vestavěných doplňků dopravních prostředků (senzory, palubní zbraně) potřebuje 
komplexní akci, v některých případech (např. zapnutí / vypnutí ECM či senzorů) postačí 
jednoduchá, někdy i volná akce. 
  
 Volné akce 
  Aktivace / deaktivace neurálně napojených systémů - pomocí volné akce může postava, 
která rigguje nebo je přímo neurálně napojena aktivovat či deaktivovat různé systémy, jako 
jsou senzory, zbraně, ECM, ECCM. Řidič může také dostat hlášení o škodách, pozici, 
rychlosti, směru atd. Aktivované systémy začnou být on-line na začátku dalšího bojového 
kola. 
 
 Jednoduché akce 
 Užití senzorů - Řidič či pasažér může využít senzory k detekci či zaměření na cíl. 
 Užití jednoduchého objektu - Jednoduchá akce stačí k manuálnímu zapnutí či vypnutí 
senzorů, ECM, ECCM, zbraňových systémů a dalších podobných zařízení. 
 
 Komplexní akce 
 Palba ze zbraní dopravních prostředků - Řidič či pasažér může komplexní akcí střílet z 
palubních zbraní. 
 Provedení testu dopravního prostředku - Komplexní akce využitá k provedení manévrů, 
které vyžadují test dopravního prostředku (Ovšem pokud řidič provádí test, aby se vyhnul 
havárii, nestojí to akci.) 
 Narážení - Řidič se může pokusit narazit do dalšího dopravního prostředku (Viz dále, u 
letadel se to ale nedoporučuje.) 
 
 Narážení 
 Útok na jiné vozidlo či chodce nárazem vyřešte jako útok nablízko. Cíl však musí být v 
dosahu "Chůze" či aspoň "běhu" vozidla (pak je ale postih -3). 
 Řidič si hází: Reakce + Dovednost dopravního prostředku ± ovládání 
 Cíl si hází: Reakce + Uhýbání (chodec) 
                   Reakce + Dovednost dopravního prostředku ± ovládání (řidič jiného vozidla) 
 Pokud má řidič více úspěchů než cíl, zasáhl, vyřešte poškození jako obvykle. poškození je 
určeno Tělem a rychlostí narážejícího vozidla: 
 Rychlost vozidla (v metrech za kolo) Poškození 
 1 - 20 Tělo / 2 
 21 - 60  Tělo 
 61 - 200 Tělo x 2 
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 201 a více  Tělo x 3 
 Narážející vozidlo odolává jen polovině této hodnoty, postavy odolávají polovinou 
nárazového pancíře (zaokrouhleno nahoru). Pokud náraz uspěje, oba řidiči si musí hodit test 
dopravního prostředku, aby se vyhnuli havárii. Prahové číslo pro narážejícího je 2, pro cíl 3. 
 
 
 
 
Pronásledování 
 Zahrnuje situace, kdy se více vozidel pohybuje velkou rychlostí, od automobilových 
honiček po vzdušné souboje. Vzhledem k vysoké rychlosti účastníků je zbytečné registrovat   
v každém kole přesnou polohu účastníků. tento boj tedy probíhá v abstraktních úsecích, kde 
se předpokládá, že každý zúčastněný manévruje tak, aby získal nad protivníkem výhodu. 
 Pořadí souboje probíhá podobně jako u obvyklého boje: 
 Krok první - Opozi ční test dopravních prostředků 
 Krok druhý - Hod na iniciativu, jako obvykle 
 Krok t řetí - Začátek bitevního kola 
 Krok čtvrtý - Vyhlášení akcí / akcí dopravních prostředků 
 Krok pátý - Vyhlášení akcí / akcí dopravních prostředků podle iniciativy 
 Krok šestý - Vyřešení akcí / akcí dopravních prostředků v následných jednáních v 
kole. 
 krok sedmý - Konec bitevního kola 
 
 Bitevní kola 
 Čas v Pronásledování je měřen na bitevní kola, ty trvají 1 minutu /tedy 1 bitevní kolo = 20 
bojových kol), stejně jako u bojových kol jsou děleny na jednání iniciativy. 
  
 Opoziční testy dopravních prostředků 
 Na počátku bitevního kola provede každý řidič opoziční test dopravních prostředků. Vítěz si 
vybere bojovou vzdálenost vůči všem, kdo hodili méně. Remíza je rozhodnuta nejdříve 
Štěstím, pak Reakcí a když ani to nerozhodne tak Ovládáním. Právě tady použijte pravidla pro 
fatály a kritické fatály při testech dopravních prostředků. 
 
 Bojová vzdálenost 
 Pro účely Pronásledování se používají tři: blízká, krátká a dlouhá. 
  Blízká - Velmi blízká vzdálenost, vozidla jsou tak blízko od sebe, že do sebe mohou 
narážet, obratná postava může přeskakovat z jednoho na druhé. Je to krátká vzdálenost pro 
většinu zbraní na dálku. 
  Krátká -  Vozidla jsou blízko u sebe , ale ne tak, aby do sebe mohla narážet. Je to 
střední vzdálenost pro většinu zbraní na dálku. 
  Dlouhá - Vozidlo je v dohledu jiného vozidla ale dost daleko. Je to dlouhá vzdálenost 
pro většinu zbraní na dálku. 
 
 Komplexní akce řidiče a dopravního prostředku 
 Řidič musí v každém bitevním kole věnovat jednu komplexní akci na řízení dopravního 
prostředku. Pokud chce, může ji také využít k provedení následujících akcí dopravních 
prostředků. Řidič může za bitevní kolo provést jen jednu akci dopravních prostředků. 
 Pokud řidič nevěnuje jednu komplexní akci na řízení vozidla, to se dostane mimo kontrolu a 
to znamená postih -2 na všechny akce postav v tomto vozidle v dalším bitevním kole. V 
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dalším kole pak musí uspět v hodu na znovuzískání kontroly nad dopravním prostředkem, 
jinak havaruje. 
 Vyklouznutí (jen dlouhá vzdálenost) - Řidič se pokusí přerušit kontakt s protivníky a ujet 
ze scény. Musí uspět v testu dopravního prostředku s prahovým číslem +1 za každé další 
pronásledující vozidlo po prvním. V tomto testu musí uspět po 3 kola za sebou a teprve poté 
ujede. Pokud to někde nezvládne nebo po tuto dobu neudrží dlouhou vzdálenost, musí začít 
zase od začátku. 
 Vytlačení (jen blízká vzdálenost) - Řidič se pokusí vytlačit jiné vozidlo v blízké vzdálenosti 
a tím se přičinit, aby havarovalo. Proveďte opoziční test dopravních prostředků. Poražený 
musí provést test dopravního prostředku aby se vyhnul havárii, čisté úspěchy na straně vítěze 
slouží jako postih kostek pro poraženého. 
 Manévr (jakákoliv vzdálenost) - Řidič manévruje pro získání lepší pozice. Za každý čistý 
úspěch nad prahové číslo získává +1 kostku na opoziční test dopravních prostředků na 
začátku příštího bitevního kola. 
 Narážení (jen blízká vzdálenost) - Řidič se pokusí narazit do dalšího vozidla v blízké 
bojové vzdálenosti. vyřešte to jako Narážení již výše popsané. 
 Akce pasažérů - odehrávají se jako obvykle, podle iniciativy. 
 
 Útoky proti dopravním prostředkům 
 pokud je dopravní prostředek cílem útoku na dálku, hází řidič na obranu Reakce ± Ovládání. 
Sondy hází Pilot ± Ovládání. 
 Úhybné řízení - Pokud je vozidlo cílem útoku na dálku, může se řidič rozhodnout pro 
úhybné řízení, je to ekvivalent plné obrany u postav. Ke svému obrannému testu si řidič přidá 
navíc kostky své dovednosti s dopravními prostředky. Sondy si přidávají kostky svého 
obranného softwaru. Úhybné řízení nemůže být použito proti narážení. 
 Cílené útoky na dopravní prostředky - Platí stejná pravidla jako obvykle pro cílené 
útoky, útočník může zacílit na určité části dopravního prostředku (okna, pneumatiky, senzory 
atd.). GM určí následek cílené střelby podle škod, kterou způsobila. Ve většině případů je část 
vozidla prostě zničena. Prostřelené pneumatiky způsobují postih -2 na testy dopravních 
prostředků za každou prostřelenou pneumatiku. 
 
 Poškození dopravního prostředku  
 Když je dopravní prostředek zasažen, hází se obvykle tělo + Pancíř k odolávání poškození. 
Pokud modifikované poškození nepřesáhne hodnocení modifikovaného pancíře dopravního 
prostředku, není tento dopravní prostředek poškozen (leda odřený lak). GM si může pro 
plynulejší hru zvolit nákup úspěchů ( 4 kostky = 1 úspěch). Třeba u tanků se to vylácí. 
 Havárie - Pokud dostane dopravní prostředek jedním útokem větší poškození, než je jeho 
Tělo, hází si řidič okamžitě test Reakce + příslušná dovednost s dopravním prostředkem (3) 
aby se vyhnul havárii. Vozidlo, které havarovalo, je mimo boj. Vozidlo se navíc může 
poškodit o věci, do kterých při havárii narazí, použijte pravidla pro narážení, jako by vozidlo 
samo narazilo do jiného. 
 Poškození a pasažéři - Útok se vede buď na pasažéry ( a v takovém případě není vozidlo 
poškozeno ( až na dírky ve skle po kulkách)) nebo na vozidlo samotné ( a pak nejsou 
ovlivněni pasažéři). Výjimky z tohoto pravidla jsou: náraz, plně automatické dávky a plošné 
útoky. To ničí obojí. Je- li útok veden na pasažéry, uvažuje se, že jsou pasažéři alespoň v 
částečném krytu, někdy i v plném krytu a útočník střílí naslepo. Ovšem pokud se pasažéři 
brání útokům uvnitř vozidla mají na testy uhýbání -2 kvůli omezenému prostoru uvnitř 
vozidla. A pasažérům se k jejich pancíři přičítá případný pancíř dopravního prostředku. V 
případě nárazu, plně automatické střelby a plošným útokům odolává vozidlo i pasažéři 
stejnému poškození. 
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 Zbraně dopravních prostředků 
 použijte pravidla pro boj na dálku. Jako u normálních střelných zbraní i zde záleží typ akce 
potřebné k použití zbraně na typu zbraně a typu střelby, ale obvykle je to komplexní 
akce.Používejte dovednost Zbraně dopravních prostředků.  
 Pokud střílejí postavy z vozidla zbraněmi, které drží v rukou, použijte běžná pravidla pro 
boj na dálku, ale postavy mají postih -3 kvůli pohybu vozidla. Zbraně, které jsou 
namontovány na zbraňových ramenech a stojanech dopravního prostředku tyto postihy 
nemají. 
 Sondy a zbraně dopravních prostředků - Sondy užívají Pilot + hodnocení mířícího 
softwaru. K útokům určitým typem zbraně musejí mít sondy příslušný software. 
 
 Testy senzorů 
 K detekci osoby, tvora či dopravního prostředku senzory musí postava / vozidlo provést 
úspěšný test Senzory + Vnímání ( u sond je to Senzory + Pilot). Pokud se cíl snaží detekci 
vyhnout, proveďte opoziční test proti Infiltraci + Obratnosti cíle (metalidé, lidé a tvorové) 
nebo Infiltrace (S dopravními prostředky) + reakce ± Ovládání ( v případě vozidel). A protože 
jsou schopnosti vozidla omezené schopnostmi řidiče, kostky za dovednost Infiltrace nemohou 
přesáhnout hodnocení příslušné dovednosti s dopravními prostředky. 
 Senzory jsou navrženy tak, aby detekovaly signaturu (emise, složení, zvuky) ostatních 
vozidel či tvorů, proto použijte následující modifikátory:  
 Typ dopravního prostředku modifikátor 
 Velké a nadměrně velké dopravní prostředky  +3 
    (vlaky, konstrukční vozidla, tahače, dopravní letadla,  
    vzducholodě) 
 Elektrické dopravní prostředky -3 
 Lidé, metalidé, tvorové -3 
 Sondy -3 
 Mikrosondy -6 
 
 Míření senzory - Hodnocení senzorů se dá využít ke zlepšení střelby zbraněmi dopravních 
prostředků.- Existují dva způsoby. pasivní a aktivní míření. 
  Pasivní míření - Senzory zastupují spřízněný atribut (Obratnost, Pilot) a tak postava 
hází Zbraně dopravních prostředků + Senzory. použijte modifikátory za signaturu. 
  Aktivní mí ření - Používá senzory k zaměření se na cíl.Nejdříve provádí postava test 
senzorů k zaměření se na objekt ( to zabere jednoduchou akci). Při úspěšném testu vozidla / 
postavy použijte čisté úspěchy z nej jako kostky navíc pro samotný útočný test zbraněmi 
dopravních prostředků. Pokud je test senzorů neúspěšný, aktivní míření nelze provést. Jakmile 
je cíl jednou zaměřen, může být vůči němu použito aktivní míření bez dalších testů senzorů, 
Pokud se ale cíli podaří senzorický kontakt nějak přerušit, je třeba provést nový test. 
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  Probuzený sv ět  
 
 

Teorie o přirozenosti magie 
 
 Kouzelníci jsou si vědomi tří světů existence. Ten první je fyzický svět, náš přirozený a vše 
v něm podléhá fyzickým zákonům. 
 Na jedené straně od nás je astrální svět, který zabírá ten samý prostor jako fyzický plán, ale 
má jiné fyzikální či astrální zákony. Je vždy přítomen jen pár kroků od nás. je závislý na 
životu a zvýrazňuje emoce, myšlenky, duchovno. Kdyby nebylo fyzického světa a života, 
nebylo by astrálu.  
 Na druhé straně tu máme metaplanární svět. Není jen jeden, je jich mnoho a jejich pravá 
přirozenost a účel jsou mimo možnosti běžných kouzelníků. 
 Každý svět, realita je oddělena bariérou, jakousi zdí, která zabraňuje náhodně přecházet z 
jednoho světa do druhého. Kouzelníci se naučili rozšířit své smysly do astrálního světa a tak 
vnímat, co se tam děje. Plnokrevní kouzelníci navíc dokáží oddělit svou "duši" od fyzického 
těla a tou procházet astrálním plánem. Psychické cestování do metaplánů je možné, ale velmi 
obtížné. 
 
 Mana, esence magie, prosákla všemi třemi světy. Je všude, velké pole many spojuje 
dohromady všechen život. 
 Někteří srovnávají manu s tekoucí řekou, je to analogie se všemi těmi lane lines, dračími 
žilami, liniemi čchi apod.. Přesnější ke popsat ji jako vlny oceánu, které cirkulují všemi třemi 
světy. Víme,že ve fyzickém světě protéká mana v cyklech. Někdy je many hodně a magie je 
možná (jako teď) a někdy je jí málo a magie se dá provozovat s velkými obtížemi (jako před 
Probuzením). Podle  některých výzkumů, mýtů a poznatků velkých draků žijeme teď v šestém 
cyklu many, v takzvaném Šestém světě. 
 Ve fyzickém plánu nelze manu vidět, či se jí dotknout, jen Probuzení ji vidí a mohou s ní 
manipulovat. tato mana se zdá být pevně spojena s tou v astrálním plánu, vzdouvá se ve 
stejných přílivech a odlivech. 
 Mana vrhá odrazy živých objektů, zvané aury, z fyzického plánu do astrálu. Aury jsou v 
astrálním plánu nehmotné, ale ti co je dokáží vnímat, z nich mohou sbírat informace. Cokoli 
magického ve své přirozenosti také vrhá odrazy do astrálu, kouzla - manipulace manou - ve 
fyzickém plánu mají svou neviditelnou auru v astrálním plánu. neživé věci však nemají auru. 
 Jistí tvorové a věci (zvláště ohniska), které jsou naplněny magii, mají jistou rezonanci v 
toku many, která jim umožňuje existovat současně v obou plánech, v astrálním i fyzickém. To 
jsou duální bytosti. manový odraz do astrálu, aura, je u nich tak silná, že pro ně vytvořila 
astrální formu. Duální bytosti existují na obou stranách bariéry současně, jejich fyzická a 
astrální forma jsou propojené. Probuzené bytosti, které astrálně vnímají také vytvářejí tuto 
strunu rezonance a pro tuto chvíli svého vnímání také ve svém vnímání astrální formu a jsou 
tedy duální.Kouzla nemají duální povahu, neboť jsou vytvořena skrze manu a mana je v obou 
plánech. 
 Protože je astrální plán naplňován živou silou, je osvětlen jasem vyzařovaným ze samotné 
gaiasféry. Věci, které existují ve fyzickém plánu, mohou být viděny a slyšeny z astrálu, 
ovšem neživé věci se jeví jako šedé bledé podoby své fyzické podoby. Aury živých věcí jsou 
však pulzující a barevné.  
 Cokoli existuje v astrálním plánu, má astrální formu - plnokrevní kouzelníci v projekci, 
duchové, duální bytosti atd. Astrální formy jsou v astrálu pevné a hmotné a jsou barevnější a 



 77

jasnější než aury. Astrální formy se nemohou prolínat jedna s druhou. I Země samotná, jako 
zdroj života, má astrální formu. 
 
 Magické dovednosti jsou definovány jako manipulace s manou. Čarodějnictví je manipulace 
s manou, která vytváří efekty známé jako kouzla. Vyvolávání je zase manipulace s manou, 
která ovládá, vytváří či ovlivňuje duchy. 
 Čarodějnictví zahrnuje intuitivní manipulací s manou, kterou ovládá kouzelník, jenž ji 
tvaruje určitým způsobem za účelem vytvoření určitého efektu. Příměrou pro to je manové 
pole jako vzdušný prostor, kde je čarodějnictví jako přenášení radiových signálů k vytvoření 
určitých různých efektů. K seslání kouzla musí kouzelní nasměrovat manu skrze sebe a 
přeměnit ji na určité frekvenci. Toto přesměrování je pro kouzelníka vyčerpávající a 
způsobuje vysílení známé jako odliv. Signál, který kouzelník vytvořil, je založen na formuli 
kouzla, kterou se kouzelník naučil a ta určuje formu a efekt signálu, tedy kouzla. Cíl kouzla je 
příjemcem radiového signálu a signál je odesílán na frekvenci cíle. Když je signál přijat, 
proudí mana skrze cíl a vytváří určitý efekt. (A tak jde přímé bojové kouzlo skrze zbroj, 
neboť působí na cíl zevnitř). To vše vznikne ve stejném plánu, (ať už astrálním nebo 
fyzickém) ve kterém musí být oba - kouzelník i cíl. Kouzla s plošným účinkem působí 
podobně, s tím rozdílem že kouzelník vyšle signál na více frekvencích, které odpovídají cílům 
v oblasti působení. pokud jsou některé cíle v oblasti působení kouzla ale kouzelník je nevidí, 
nejsou ovlivněny, neboť sesilatel se s nimi nemůže synchronizovat, aby signál přeměnil a 
vyslal na jejich přijímacích frekvencích. 
 Tato příměra pak pokračuje protikouzlením, což by vlastně bylo rušením manového pole, 
rušící všechny frekvence v oblasti efektu a tak je vlastně kouzlo vyrušeno a zničeno. 
 

Používání magie 
 
 Postava s atributem Magie na hodnocení 1 a více je nazývána probuzenou, ostatní s Magií 0 
jsou světští. kouzelníci pracují s magií tak, že používají své magické dovednosti, kdežto 
adepti používají magii vnitřně, na rozvoj vlastního těla. 
 Duchové jsou tvořeni manou, jejich účinnost určuje sílu ducha a hodnocení jeho Magie. 
Duchové užívají manu k vlastním magickým schopnostem. Účinnost ducha se obvykle 
nemění, ale může být snížena jako výsledek služeb poskytovaných kouzelníkovi. 
 Mana je neviditelná, nemůže být detekována ani měřena žádnými stroji,. jen živými 
bytostmi. Je vnímavá k emocím a odpovídá vůli probuzených. 
 
Probuzené atributy 
 Magie - je atributem, který mají probuzení tvorové, včetně metalidí, ale u nich mají tento 
atribut jen postavy, které mají výhody Kouzelník, Adept a Mystický adept. Magie u těchto 
postav začíná na 1, ale může být zvýšená jako kterýkoli jiný atribut na 6, ovšem u 
iniciovaných to lze i za tuto hranici. 
 To co sníží esenci postavy sníží také její Magii.Za každý bod ztracené esence (i za zlomek) 
se sníží atribut Magie o 1, rovněž tak maximum tohoto atributu. (Tedy postava s Magií 4, jejíž 
esence je sníženy na 5, bude mít Magii 3 a maximum Magie 5. Ovšem pokud ztratí další 
esenci, která ale nesníží atribut Esence pod 5, Magii to už nijak neovlivní). 
 Pokud bude mít probuzená postava z nějakého důvodu 0, bude takzvaně vyhořelá a nebude 
moci provozovat žádné magické dovednosti. Její znalosti a dovednosti jí sice zůstanou, ale z 
aktivních se stanou vědomostní vědomosti. postava bude světská. 
 Účinnost - Je atributem kouzel, duchů a  magických předmětů (ohnisek). Měří magické 
schopnosti daných entit, stupnice je jako u metalidských atributů, tedy 1 - 6. U ohnisek a 
kouzel je to často jejich jediný atribut. 
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Magické dovednosti 
 
Čarodějnictví  
 V Shadowrunu výraz pro skupinu dovedností zahrnující Kouzlení, Rituální kouzlení a 
Protikouzlení. 
 Kouzlení - Při sesílání kouzla nejdříve hráč vybere účinnost kouzla a pak hází magie + 
Kouzlení. rezervy kostek ovlivňují viditelnost a další zdroje moci (ohniska, pomoc duchů při 
kouzlení). Úspěch je měřen v počtu úspěchů, některá kouzla vyžadují minimální počet 
úspěchů. Kouzlení je komplexní akce. 
 Rituální kouzlení - Je dlouhodobý proces sesílání kouzla, obvykle prováděný skupinou 
kouzelníků umožňuje seslat kouzlo na cíl, na který kouzelník či kouzelníci nevidí. další 
kouzelníci dávají při sesílání týmový bonus. Rituální kouzlení je komplexní akcí, která 
vyžaduje delší čas, i 12 hodin. Viz dále. 
 Protikouzlení - Je k rušení ostatních kouzel, ať už jsou udržována, nebo právě seslána. Při 
Magické ochraně jsou kostky protikouzlení přidány do rezerv kostek každého chráněného 
obránce. Při lámání kouzle se hází opoziční test Protikouzlení + Magie VS Účinnost + magie 
sesilatele, čisté úspěchy snižují úspěchy při seslání kouzla. Viz dále. 
 
Vyvolávání 
 V Shadowrunu skupina dovedností pro "jednání" s duchy. Obsahuje Povolávání, Zahánění a 
Vázání. 
 Povolávání - Nejprve si musí kouzelník určit účinnost ducha, kterého chce vyvolat. pak 
hází opoziční test Magie + Povolávání proti Účinnosti ducha . Kostky k tomuto testu pak 
může přidat nějaký zdroj moci, jako je povolávací nebo silové ohnisko. Čisté úspěchy na 
straně kouzelníka pak určují, kolik služeb má duch vykonat. Služby ducha ovšem vydrží do 
východu nebo západu slunce, podle toho, co přijde dříve, pokud ovšem není duch vázán ke 
kouzelníkovi. Povolávání je komplexní akce. 
 Zahánění - Je k přerušování magických vazeb mezi duchem a jeho povolávatelem, což 
může ducha osvobodit a donutit ho k návratu do svého přirozeného lánu.Když chce kouzelník 
ducha zahnat, hází se opoziční test Magie + Zahánění proti Účinnosti ducha (či proti 
Účinnosti + Magii povolávatele, je - li duch vázán). Každý čistý úspěch na straně zaháněče 
snižuje počet služeb, které duch ještě dluží o 1. pokud je počet služeb takto snížen na 0, duch 
se vrací domů, pokud se kouzelník okamžitě nerozhodne povolat ho znovu. Zahánění 
vyžaduje komplexní akci. 
 Vázání - Je k donucení duchů, aby sloužili dlouhodoběji. Vázaný duch je také schopen 
poskytnout kouzelníkovi širší škálu služeb. Je třeba opozičního testu Magie + Vázání proti 
dvojnásobku účinnosti ducha. test vyžaduje tolik hodin, kolik je účinnost ducha. 
 Pokud má kouzelník alespoň jeden čistý úspěch, je k němu duch vázán. Služby, které duch 
dluží ze svého vyvolání, zůstanou dokud nejsou splněny, a nezmizí při východu nebo západu 
slunce jako u nevázaného ducha. každý dodatečný čistý úspěch po prvním zvyšuje počet 
dlužených služeb o 1. Více informací se dočtete dále. 
 
Odliv  
 Snaha o manipulaci manovým polem způsobuje vysílení organismu kouzelníka, kterému se 
říká Odliv. Magické akce nají své hodnocení odlivu podobně jako je hodnocení poškození u 
zbraní. 
 Všichni kouzelníci odolávají odlivu Vůlí + dalším mentálním atributem, příslušným tradici 
kouzelníka. Mágové například odolávají Vůlí + Logikou, šamani zase Vůlí + Charismou. 
Základní hodnota odlivu je zapsána u každého kouzla, u duchů při jejich vyvolávání a vázání 
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je hodnota odlivu dvojnásobek úspěchů ducha (všech, nejenom čistých) během opozičního 
testu.  
 Každý úspěch v testu odolnosti vůči odlivu snižuje jeho hodnotu o 1. Zbývající odliv pak 
zasáhne kouzelníka. Odliv obvykle způsobuje omráčení, ale situacích může způsobit i fyzické 
zranění. Viz dále. 
 
Sídlo Magie 
 Každý kouzelník potřebuje ke svému rozvoji symboly, svitky a různé nástroje, které mu 
pomáhají v učení se kouzlům a dovednostem. Taková sbírka předmětů a informací je známé 
jako Sídlo magie. Jedno sídlo magie spolu mohou sdílet jen kouzelníci stejné tradice. 
 Sídlo magie je třeba pro zlepšování dovedností vztažených k magii, k učení se novým 
kouzlům a k rituálnímu kouzlení. Sídlo magie má své hodnocení, které musí být alespoň na 
stejné úrovni jako úroveň dovednosti, která se zlepšuje či hodnocení účinnosti kouzla, 
kterému se chce kouzelník naučit, nebo které se rituálně sesílá. Sídlo magie stojí 500¥ za bod 
hodnocení. Peníze jsou užity k nákupu patřičných knih, informací, symbolů, svitků předmětů 
apod. Jakmile jsou tyto předměty jednou neshromážděny, musí kouzelník provést aktivační 
rituál "Probuzení", kdy je sídlo magie vystavěno v astrálu. Trvá to 1 den za bod hodnocení. 
Aktivované sídlo magie slouží jako astrální bariéra. Jakýkoli kouzelník, který byl zahrnut do 
rituálu během aktivace sídla, je touto bariérou neovlivněn a dle své vůle může dovolit 
ostatním astrálním formám projít touto bariérou. Na sídle je patrná astrální signatura 
kouzelníka, který ho aktivoval. Sídlo je také magicky spojeno s kouzelníkem, který ho 
aktivoval.Toto spojení může být při astrální projekci stopováno. 
 Hodnocení sídla magie může být zvednuto i dodatečně. Je třeba dokoupit další materiál na 
sídlo (opět cena 500¥ za bod) a opět se musí udělat dodatečný aktivační rituál, který trvá tolik 
dní, kolik je rozdíl mezi starým a novým hodnocením. 
 Složení a podoby sídla záleží na tradici. Hermetičtí mágové často sbírají rituální nástroje 
jako dýky, svitky, runy a především knihy - tištěné i software. Šamani zase sbírají krystaly, 
kameny, barevné písky, kresby, rostliny a podobně. 
 Sídlo může být ustanoveno téměř kdekoli, ovšem zatímco jsou jeho části přenosné, sídlo 
samotné po aktivaci již není. Je to více než jen sbírka věcí, je to probuzené místo. Když je 
třeba sídlo magie přenést, deaktivuje se a po přenosu na nové místo je třeba aktivovat ho 
novým rituálem. 
 
Povšimnutí si magie 
 Kouzla a duchové mají efekty ve fyzickém světě, někdy ale jen těžko postřehnutelné, kdežto 
jindy velmi zřejmé.U některých kouzelnických tradic jsou zřejmé efekty dokonce podmínkou. 
Ale obecně se dá říci, že pozorovatel si může všimnout soustředěného pohledu kouzelníka, 
jeho šeptaného zaříkávání a malých gest. To ovšem neplatí u Šamanické masky, která se 
praktikuje u některých tradic - ta mění rysy samotného kouzelníka dočasně během vyvolávání 
či kouzlení podle charakteristiky jeho tradice či duchovního rádce. 
 Pokud si chce někdo všimnout, že někdo jiný používá magické dovednosti, nechť provede 
test vnímání, prahové číslo je 6 - účinnost magie. Silnější magie je prostě zřetelnější. GM 
může přidat příslušné modifikátory, +2 pokud je pozorovatel sám probuzený, +2 pokud 
astrálně vnímá a +2 pokud je projev magie zřejmý (například Šamanická maska).  
 
Magické akce 
 
 Volné akce 
 Soustředění - Iniciovaný si může vzít tuto akci, aby se soustředil, odstranil rušivé elementy 
a lépe odolával odlivu. 
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 Deaktivace ohniska - Probuzená postava může volnou akcí deaktivovat ohnisko, které má 
k sobě připoutané. 
 Vyhlášení ochrany protikouzlení - Kouzelník, který si přeje ochránit ostatní 
protikouzlením toto musí učinit volnou akcí. Nemusí ji však použít, pokud chce takto ochránit 
jen sám sebe. 
 Ukončení udržovaného kouzla - Volnou akcí může kouzelník ukončit udržované kouzlo. 
 
 Jednoduché akce 
 Aktivace ohniska - probuzená postava může využít jednoduchou akci a k aktivování 
ohniska, které má připoutané. Aktivace udržujícího ohniska ovšem vyžaduje, aby kouzelník 
seslal kouzlo a to je komplexní akce! 
 Zavolání ducha - Kouzelník může použít jednoduchou akci k zavolání ducha, který už byl 
ale předtím povolán a byl dán do "režimu vyčkávání". Jednou jednoduchou akcí lze takto 
zavolat více duchů, pokud jsou to duchové stejného typu. 
 Vyčkávání ducha - Jednoduchou akcí lze odvolat povolaného ducha do "režimu vyčkávání. 
 Změna vnímání - Jednoduché akce je třeba na změnu vnímání z astrálního na běžné a 
naopak. Astrální projekce vyžaduje už komplexní akci. 
 
 Komplexní akce 
 Astrální projekce - Komplexní akcí se může plnokrevný kouzelník dostat z těla do astrální 
projekce, návrat do těla také vyžaduje komplexní akci.Udržování projekce už nevyžaduje 
akce. 
 Zahnání ducha - Pokus o zahnání ducha stojí komplexní akci. 
 Seslání kouzla - Použitím komplexní akce lze seslat kouzlo. 
 Vymazání astrální signatury - Kouzelník, který je v astrální projekci může tolika 
komplexními akcemi, kolik je účinnost astrální signatury tuto signaturu celou vymazat. Viz 
dále. 
 Povolání ducha - Použitím komplexní akce kouzelník povolá ducha. 
 

Tradice 
 
 Tradice je vlastně víra kouzelníka, jeho stanoviska o tom, jak funguje magie a jak ji ovládat. 
Každý kouzelník si najde svou cestu v přístupu k magii, i když to je třeba v rámci jedné 
tradice. Ať už se kouzelník vydal na cestu magie skrze školu, kterou prodělal, duchovního 
rádce či učitele z protějšího domu, je to postoj na celý život. Někdo se přidá k existující 
tradici a jen málo upraví svůj postoj, někdo stvoří nové učení. Tato pravidla nabízejí  dva 
velmi rozšířené přístupy k magii - hermetismus a šamanismus, pro ty, co si nechtějí vytvořit 
svou vlastní novou tradici. 
 
Vytvoření vlastní tradice 
 Pokud si chce hráč vytvořit novou tradici, měl by si (nejlépe ve spolupráci s GM) promyslet 
a vymyslet následující: 
  1) Jaký koncept má jeho tradice, 
  2) Jaké typy duchů dokážou následovníci tradice vyvolávat, 
  3) Napojení těchto duchů na jednotlivé skupiny kouzel, k jakému typu magie jsou tito 
duchové více vázáni, 
  4) Jakým způsobem následovníci tradice odolávají odlivu. 
 I když to nemusí mít velký vliv na systém hry, na pozadí postav, vztahy mezi nimi a na 
roleplaying to má dopad velký. GM a hráč dohromady by měli vytvořit tradici, která dává v 
jejich hře a ve světě Shadowrunu smysl. 
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 Koncept - Nejdříve je třeba zamyslet se nad tím, jak nová tradice chápe otázky kolem 
magie, jak je vysvětluje, teprve pak se dají sestavovat nějaká herní pravidla. Jak magie 
funguje? Jak to, že funguje? Věří postava, že magie je starobylé umění a učení a že duchové 
jsou jen zdánlivě inteligentní bytosti, které vytváří meta/lidská vůle? Nebo je její dar jen 
vedlejším efektem jejího vztahu se Psem? Vnímá magii jako duchovní umění, nebo je to pro 
ni ta pravá cesta k osvícení? Věří, že její síla je soustředěna skrze její oddanost duchům, které 
pak ona musí prosit o nějaké výhody a služby? Odpovědi na takové otázky jsou stavebními 
kameny postoje postavy k magii a vesmíru vůbec. 
 Magie a duchové - Každá tradice dokáže ovládat 5 typů duchů. I když je každá tradice 
nazývá jinými jmény (Co je pro jednoho elementál vzduchu, je pro druhého Bouřkový duch) 
a je to ta samá entita. Přirozenost a moc ducha závisí na tradici svého vyvolavatele, ale to v 
jaké podobě se objeví závisí také na jeho osobnosti. Pro mága se může duch ohně zjevit jako 
plamenná koule s lidskými rysy, nebo jako žhnoucí salamandr, ale pro křesťanského theurga 
se může zjevit jako anděl s plamenným mečem. 
 Tradice také spojuje každý typ svých duchů s kategorií magie. Toto spojení pomáhá 
dovybarvit postoj tradice k danému typu duchů. Také omezuje, jak může vázaný duch sloužit 
kouzelníkovi z té a z té tradice. 
 Jako součást konceptu musí být také ustanoven vztah mezi kouzelníkem a duchovním 
rádcem a také jisté chápání toho, co je to vlastně duchovní rádce podle dané tradice 
je.Duchovní rádci mohou být cokoli, od starobylých duchů k loa, k totemům, k abstraktním 
konceptům či k démonickým našeptávačům. 
 Atributy v ůči odlivu - Každá tradice odolává odlivu hlavně Vůlí a pak ještě jedním z 
mentálních atributů (Intuice, Logika, Charisma). Používaný atribut je stejný pro všechny 
následovníky tradice a neměl by se měnit. 
 
Příklady tradic  
 Následují dvě nejrozšířenější tradice ve světě Shadowrunu. 
 
 Hermetická tradice 
 Koncept: Vědecké studium magie jako komplexního vzorce elementárních sil, který může 
být ovládán těmi správnými formulacemi a rituály. 
 Boj: Oheň 
 Detekce: Vzduch 
 Léčení: člověk 
 Šalba: Voda 
 Manipulace: Země 
 Odliv:  Vůle + Logika 
 Schopnost hermetických kouzelníků provozovat magii pramení ze studia celých sad teorií, 
které popisují manu, dimenzi astrálního prostoru a to, jak ovlivňuje fyzický svět. Tato věda se 
nazývá thaumaturgie a je doménou lidí racionálních, spoléhajících se na logiku. Základy jsou 
stejné ale teorie o vyšším umění se liší u každého mága. A během svého hledání porozumění 
a pochopení provozují mágové svoji magii skrze rituály a soustředěné síly vůle. 
 Hermetická tradice byla široce studována i před Probuzením. Rozumová a intelektuální 
podstata thaumaturgie vyhovovala zájmům podniků a vlád, které hermetiky podporovaly i 
přes svůj skepticismus. Když Tanec duchů dokázal účinnost šamanské magie široké 
veřejnosti, obrátil se její zájem i na hermetismus. A i když jsou v současnost v povědomí lidí 
obě tradice, pracuje pro vlády a korporace daleko více mágů než šamanů. (Inu, zkuste říci 
Kojotovi, že má jen hodinu na oběd). 
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 Mágové jsou učenci, kteří studují a praktikují magii skrze zkoušené a rozvíjené procedury a 
formule. Stále zkoumají teorie a zákony magie, hledajíc tak hlubší porozumění struktury 
vesmíru. A jak rostou jejich znalosti, roste i jejich moc. 
 Mágové vyvolávají duchy, kteří představují základní stavební kameny vesmíru: vzduch, 
země, voda., oheň. a k tomu ještě vyvolávají pátý element podvědomí, duchy člověka. Ovšem 
povolávání těchto elementálních duchů mysli je nedávný objev a mnoho mágů se různí v 
názorech na to, co jsou vlastně tito duchové zač. Někteří je vidí jako duchy zemřelých, jiní 
zase jako elementály podvědomí. 
 
 Šamanická tradice 
 Koncept: Magie má původ ze šamanova spojení se silou přírody a duchů. Tito síly jsou 
projevem živoucí země, její děti - duchové jsou jako průvodci šamana, jsou mu ku pomoci, 
často skrze dohled duchovního rádce, kterého nazývají totemem. 
 Boj:  Zvíře 
 Detekce: Voda 
 Léčení: Země 
 Šalba: Vzduch 
 Manipulace: Člověk 
 Odliv:  Vůle + Charisma 
 Když Probuzení vneslo magii znovu do světa, šamani domorodých národů byli první, kdo ji 
začali opět úspěšně používat. Šamanismus se také úspěšně rozvinul v mnoha městských 
oblastech během boomu okultismu na konci 20. století. Tito městští šamani zjistili, že staré 
stezky fungují ve městě stejně dobře jako v divočině. Šamani jsou ve shodě s přirozeným 
tokem života a magie. 
 Pro šamana je svět naplněn žijícími duchy, které šaman volá k magické pomoci. Šamaničtí 
kouzelníci vyvolávají duchy, kteří jsou vázáni k přírodě: vzduch, země, voda, zvířata a 
člověk. To jsou duchové oblohy a bouří, hor as údolí, jezer a řek, i ptáků a krys a masy lidí, 
neboť i člověk se součástí přírody. Komunikace a sdílení s těmito duchy je vysoce ceněnou 
tradicí šamanismu. 
 Většina šamanů má duchovního rádce, zvaného totem, který dává šamanovi magickou moc 
a znalosti. Šaman na oplátku následuje a žije podle ideálu, který podle něj totem představuje. 
Mnoho šamanů vidí, že se tento totem vyjadřuje skrze ně, ve chvílích,, kdy praktikují magii. 
Tento fenomén se nazývá Šamanickou maskou. Hráč rozhodne, zda se tento fenomén týká 
právě jeho postavy. 
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Mechanismy magických dovedností 
 
Čarodějnictví  
 
 Je umění tvarovat manu k vytváření specifických magických efektů, k sesílání kouzel, nebo 
naopak k ochraně před nimi. Každá tradice se na to dívá jinak ale podstata je stejná, všechno 
to zaříkávání, zpívání a tancování slouží k soustředění mysli k tomu, aby byla schopná 
pracovat s manou.Všechny tradice sesílají kouzla podle stejných pravidel. 
 
 Kouzlo 
 Je manifestací sesilatelovy vůle, vytvořené skrze formuli či inspiraci. Kouzel je mnoho, ale 
několik efektů se stalo natolik společnými, že jsou nazývány běžnými kouzly a jsou uvedeny 
v pouličním grimoáru. Kouzla mají tyto charakteristiky, podle kterých mohou být srovnávány. 
To jsou: Typ, Kategorie, Dosah, Prahové číslo, Trvání, Účinnost,Hodnota Odlivu a Efekt a 
bude o nich psáno podrobněji na začátku Grimoáru.  
 Kouzla a jejich cíle - Je důležité si říci, jak kouzla působí na cíl. Kouzla jsou současně v 
astrálu i ve fyzickém plánu, jako dvě strany jedné mince a tak se může sesilatel rozhodnout: 
buď ovlivní fyzickou formu cíle nebo kouzlo navede do many tvora - mnoho tradic věří, že to 
je ta pravá esence živého tvora. Fyzická kouzla ovlivňují fyzickou formu cíle, manová působí 
na manu cíle zevnitř. Fyzická kouzla jsou schopná ovlivnit jen to, co má fyzickou formu, jsou 
tedy neúčinná proti astrálním formám. Manová kouzla mohou zase ovlivnit jen to, co žije, 
nebo je složeno z many, tedy duchy a ohniska. 
 Za prvním dělením na manová a fyzická kouzla se pak kouzla rozlišují podle svých efektů 
na Bojová, Detekční, Léčivá, Šalebná a Manipulační kouzla. 
 Účinnost - Je jediným atributem kouzla, vyjadřuje jeho efektivnost, ovlivňuje odliv z 
kouzla. Účinnost kouzla vybírá kouzelník při sesílání, obvykle do svého hodnocení atributu 
Magie, ovšem kouzelník může seslat kouzlo o účinnosti až dvojnásobku své Magie. Účinnost 
také ovlivňuje počet úspěchů (ne čistých úspěchů), kterých lze dosáhnout během testu seslání 
kouzla.Pokud při sesílání kouzla s účinností 3 hodíte 5 úspěchů, budou se vám počítat jen ty 
3. Tato omezení ovšem nepočítejte na kostky Štěstí, které jsou přidány do textu. Pokud 
kouzelník sesílá kouzlo o vyšší účinnosti, než je jeho Magie, pak působí odliv z tohoto kouzla 
fyzické zranění. 
 
 Kategorie kouzel 
  Bojová kouzla - Jsou rychlá, špinavá a násilná. Energie kouzla má poškodit cíl. 
Energie kouzla může být vedena přímo do cíle, a tak škodit zevnitř, nebo vytvořit venkovní 
energii, která poškodí cíl zvenčí. 
  Detekční kouzla - Zlepšují smysly. Umožňují vidět či slyšet na velké vzdálenosti, 
nebo získat nové schopnosti či možnosti vnímání. Dokáží také zaznamenat přítomnost jiných 
bytostí, magie, života a nepřátel. 
  Léčivá kouzla - Ovlivňují stav a kondici těla živých bytostí. Mohou léčit rány, očistit 
tělo od jedů, a také zvyšovat či snižovat atributy. 
  Šalebná kouzla - Omamují smysly. Mohou rozptylovat, zneviditelňovat nebo 
poskytovat jednoduchou či komplexní zábavu. 
  Manipulační kouzla - Přeměňují a ovládají hmotu či energii. Jsou to mocná a 
komplexní kouzla, často velmi obtížná na seslání. Manipulační kouzla mohou ovládat emoce 
či akce postavy, přesunovat předměty či objekty, tvořit a směrovat energii nebo změnit vzhled 
či podobu cíle změnou jeho struktury. 
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 Učení se kouzlům 
 Než kouzelník sešle kouzlo, musí se ho nejdříve naučit a to buď z formule nebo od jiného 
kouzelníka. tento kouzelník ale musí být "kompatibilní" tradice, ne tedy nutně stejné, ale 
podobné. (To je na úvaze a posouzení GM). Kouzelník musí mít také sídlo  magie, aby mohl s 
kouzlem experimentovat a přizpůsobit si ho. 
 Formulí a učitelů on-line je v současné době, ale při studiu kouzel nelze pro povahu tohoto 
studia používat virtuální učitele. Za přístup k informacím a instruktorům se obvykle platí: 
 
Kategorie kouzel Cena formule Cena osobního učitele 
 Bojová 2 000¥ Hodnocení Vyučování x 1 500¥ 
 Detekce 500¥ Hodnocení Vyučování x  250¥ 
 Léčení 500¥ Hodnocení Vyučování x  250¥ 
 Šalba 1 000¥ Hodnocení Vyučování x  500¥ 
 Manipulace 1 500¥ Hodnocení Vyučování x  1 000¥ 
 
 Za naučení se kouzla se zaplatí 5 bodů karmy a pro samotné učení se hází rozšířený test 
Intuice + Kouzlení (5, 1 den). Učitel může provést svůj test Vyučování aby přidal kostky 
žákovi. Použijte na testy příslušné modifikátory za podmínky, zranění, rušení atd. Kouzelník 
musí věnovat učení se aspoň 8 hodin denně. Pokud proces učení přeruší například na 1 den 
před dokončením, test selže a kouzelník se kouzlo nenaučí. Peníze jsou ztraceny, karma ale 
naštěstí ne, ta se zaplatí, až se kouzelník kouzlo skutečně naučí. (Poznámka: Některá kouzla, 
jako třeba mentální manipulace jsou nelegální tak si na to dávejte pozor.) 
 Omezená kouzla - Kouzelník se může kouzlo už od počátku naučit s omezením, že nebude 
schopen sesílat toto kouzlo jinak, než že se přitom bude dotýkat fetiše, což je znovu 
použitelný předmět s malým očarováním příslušným tradici kouzelníka. Výměnou za to má 
+2 kostky na odolávání odlivu. Fetiše jsou k dostání od jiných kouzelníků nebo překupníků s 
talismany a jsou vyráběny na určitou kategorii kouzel. Daný fetiš pak může být využit jen na 
kouzla své kategorie. Jakmile je kouzlo naučeno, je spojeno s určitým fetišem. Když je fetiš 
ztracen, musí se pořídit nový a musí se opět propojit s kouzelníkem a kouzlem (Rozšířený test 
Magie + Intuice (5, interval 1 hodina)). 
 
Kouzlení 
 1) Výběr kouzla - Kouzelník může seslat jen to co umí, pokud už udržuje nějaké kouzlo, 
buď ho pustí, (za volnou akci) a nebo ne, ale pak má postih-2 na všechny ostatní testy. 
 2) Výběr účinnosti - Od 1 až do dvojnásobku Magie kouzelníka, ovšem pokud kouzelník 
sesílá kouzlo o účinnosti větší než je jeho Magie, způsobuje mu odliv místo omráčení fyzické 
zranění. 
 3) Výběr cíle - Záleží na dosahu kouzla: 
  Dotyková kouzla - Cíl se nemusí vidět, ale je třeba se ho dotknout, což u 
nedobrovolných cílu znamená uspět v útoku  nablízko Bojem beze zbraně. 
  Kouzla na dálku - Kouzelník může seslat kouzlo na cokoli,. co vidí svým přirozeným 
viděním (za takové vidění se počítá i kyber- a bio- doplňky zaplacené esencí). Kouzla nelze 
sesílat na cíle viděné díky kamerám, elektronickým dalekohledům a systémům, přes Matrix a 
podobně). Kouzelník, který je v astrálním prostoru (v astrální projekci), může sesílat kouzla 
jen na cíle v astrálu. I když vidí aury bytostí, které jsou ve fyzickém plánu, tak na ně sesílat 
kouzla nemůže. Kouzelník, který astrálně vnímá nebo má jinak duální podstatu, může sesílat 
kouzla do astrálního i do fyzické prostoru. Někdy je třeba provést test vnímání, jestli 
kouzelník vidí cíl dost jasně, aby na něj mohl seslat kouzlo. tento test je součástí komplexní 
akce určené k seslání kouzla a už nevyžaduje žádný zvláštní čas. Použijte modifikátory 



 85

viditelnosti a další příslušné modifikátory pro boj na dálku. Ty také snižují rezervy kostek pro 
test seslání Kouzelní + Magie. 
  Prostorová kouzla - pro seslání prostorového kouzla musí kouzelník vidět střed 
zasaženého území. Základní poloměr zasažené oblasti prostorovým kouzlem je účinnost 
metrů. Tento poloměr se dá zvýšit či snížit o 1 m za každou kostku, které se kouzelník vzdá 
při testu seslání. V zasaženém území bude čelit účinkům kouzla každý platný cíl - nepřítel i 
přítel. Kostky, kterých se kouzelník vzdá kvůli snížení či zvýšení poloměru zasaženého území  
se už nemohou použít k žádnému dalšímu vztaženému testu, například testu na odolání 
odlivu. 
 4) Provedení testu seslání - Je potřeba komplexní akce, hází se Magie + Kouzlení, použijte 
bonusy kostek za použitá ohniska, bonusy za duchovní rádce a totemy, vázané duchy a 
postihy za viditelnost (u kouzel na dálku). 
  Sesílání více kouzel - Během jedné komplexní akce lze seslat více kouzel, maximální 
počet kouzel takto seslaných je hodnocení dovednosti Kouzlení. Kouzelník musí rozdělit 
kostky testu Magie + Kouzlení mezi tato kouzla, na kouzlo ale musí zbýt alespoň  jedna 
kostka. Testy odolnosti vůči odlivu se ale hází zvlášť a kouzelník má + 1 k hodnotě odlivu za 
každé další seslané kouzlo navíc. Kouzla jsou řešena v pořadí, jaké určí sesilatel. 
 5) Určení efektu kouzel - Některá kouzla vyžadují test úspěšnosti, kde dosažené úspěchy 
ovlivňují úspěšnost kouzla dle jeho popisu. Je třeba alespoň jednoho čistého úspěchu, i když 
někdy je třeba více, aby kouzlo vůbec fungovalo. V takovém případě je u kouzla uvedeno 
prahové číslo. Kouzelník se může vždy rozhodnout, že na kouzlo použije méně úspěchu než 
mu padlo. 
  Odolávání vůči kouzlům - Hází se opoziční test, u prostorových kouzel si hází 
kouzelník jen jednou a každý cíl provede test odolnosti zvlášť. Fyzickým kouzlům odolává cíl 
Tělem, manovým zase Vůlí. Pokud je cíl chráněn Protikouzlením, má k dobru kostky z této 
dovednosti. Pokud je mezi sesilatelem a cílem astrální bariéra, má cíl k dobru také kostky 
hodnocení této bariéry. Aby kouzlo uspělo, musí mít z tohoto opozičního testu, alespoň jeden 
čistý úspěch (platí to obecně). Nemagické neživé cíle neodolávají, nemají životní sílu ani 
spojení s manou, kterým by čelili kouzlu. Takové objekty mohou ovlivnit jen fyzická kouzla, 
manová jsou bez účinku. Čím je věc či látka technologicky náročnější, tím musí být kouzlo 
úspěšnější, aby ji ovlivnilo. Elektronika je na tom lépe než dřevo. Viz následující přehled: 
 
     Kategorie Prahové číslo 
Přirozené objekty        (dřevo, půda, nezpracovaná voda) 1 
Technicky málo zpracované objekty a materiály  2 
 (cihly, kůže, jednoduché plasty) 
Technicky více zpracované objekty a materiály 3 
 (rozvinuté plasty, slitiny, elektronické vybavení) 
Technicky vysoce zpracované objekty 4 
 (počítače,složité sloučeniny, sondy, dopravní prostředky) 
 
 Astrální objekty jako jsou astrální bariéry či aktivní ohniska odolávají svým hodnocením 
Účinnosti. Počet úspěchů z testů sesílání nemůže přesáhnout účinnost kouzla (viz.Účinnost). 
Ať se již kouzlo povedlo či ne , kouzelník čelí odlivu. Kouzelník může říci, zda se mu kouzlo 
povedlo či ne a jaký mělo úspěch podle výsledků, které může pozorovat.Ovšem v některých 
případech to nejde tak snadno a GM může vyžadovat test Intuice + Kouzlení proti 
příslušnému prahovému číslu, který ukáže, jak dobře může postava posoudit účinek svého 
kouzla. 
  Fatály - Je mnoho možností, závisí na fantazii GM. Prosté fatály způsobí, že kouzlo 
působí jinak (např.:ohnivá koule, která naplní celou ulici kouřem, levitace, která umožňuje jen 
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kruhový pohyb atd.). Kritické fatály mohou také způsobit, že kouzlo trefí jiný cíl , nebo 
ovlivní samotného kouzelníka. Fatál může také zvýšit hodnotu odlivu kouzla, kritický fatál 
může dokonce způsobit, že odliv bude navíc způsobovat fyzické zranění. 
 6) Odolávání odlivu - Kouzelník hází Vůle + mentální atribut příslušný jeho tradici (u 
šamanů Charisma, u mágů Logika). Každý úspěch snižuje hodnotu odlivu o jedna. Postihy za 
zranění ani za udržovaná kouzla nemají vliv na test odolnosti vůči odlivu. Odliv obvykle 
způsobuje omráčení, pokud ovšem účinnost kouzla převýší hodnocení Magie sesilatele je 
odliv fyzické zranění. 
 
 
 
 
 Pokračující efekty 
 Mnoho kouzel je udržováno po seslání tak dlouho, dokud je kouzelník ochoten a schopen se 
na jejich provoz soustředit. Udržované kouzlo zatěžuje magické schopnosti kouzelníka, má 
postih -2 na další testy. 
 Pokud je udržováno prostorové kouzlo, zasažená oblast se dá přesouvat pomocí 
komplexních akcí, dokud zůstává v dohledu kouzelníka.. Ten, od koho se oblast přesunula, už 
není pod vlivem kouzla. Ten kdo se nachází tam, kam se zrovna oblast působení přesouvá, 
odolává kouzlu jako obvykle a případně podléhá daným efektům. 
 Kouzelníkovo soustředění se a udržování kouzla se dá jistými okolnostmi (zranění, plná 
obrana, zalehnutí atd.) přerušit. Kouzelník si pak hází (chce - li to GM) test Vůle + Kouzlení 
(2), zda kouzlo nepustí. Postih -2 za držení kouzla se tu však nepoužívá! 
 
 
Rituální kouzlení 
 Funguje jako obvyklé kouzlení, jen trvá déle, ovšem kouzelník může ovlivnit i cíle mimo 
dohled, navíc může na kouzle spolupracovat skupina a tak seslat daleko silnější kouzlo. 
 Všichni členové rituální skupiny musí být stejné tradice a musí znát dané kouzlo. Pro 
rituální kouzlení je také třeba sídla magie v příslušné tradici. Hodnocení tohoto sídla omezuje 
hodnocení účinnosti sesílaného kouzla, účinnost kouzla nemůže být vyšší než hodnocení sídla 
magie. I počet členů rituální skupiny je omezen, může jich být maximálně tolik,  kolik je 
hodnocení sídla magie, nebo kolik je nejnižší hodnocení Rituálního kouzlení u členů dané 
skupiny, podle toho co je nižší.  
 Cíl rituálního kouzlení - Může být jakýkoli, ať už je v dohledu nebo ne.Pokud ale není, 
pak potřebuje skupina nebo sesilatel někoho, kdo cíl uvidí. Této osobě či duchovi se obecně 
říká vyhledávač. Tento vyhledávač musí být buď člen skupiny, nebo duch vázaný ke členovi 
skupiny a musí být schopen astrálně vnímat cíl. Na počátku rituálu musí být v sídle magie a 
pak se musí přesunout astrálně či fyzicky na místo, kde může astrálně vnímat cíl kouzla. Cíl 
nemusí být astrálně aktivní ( a pro vyhledávače je obvykle lepší, když není), vyhledávač musí 
být jen schopen ho astrálně vnímat. Během trvání rituálu existuje spojení mezi astrální formou 
vyhledávače a jeho skupinou. Pokud si tedy cíl všimne vyhledávače a cíl je schopen astrální 
projekce, může zpětně přes vyhledávače vystopovat rituální skupinu a její fyzickou polohu. 
 Kouzelníci mohou být v projekci jen omezený čas a pokud se musí vyhledávač vrátit do těla 
před tím, než je rituál dokončen, kouzlo je zrušeno a skupina musí odolávat odlivu. Právě 
kvůli tomu jsou vyhledávači obvykle duchové vázání ke členovi skupiny. nevázaní duchové 
nemohou být takto využíváni. 
 Vůdce skupiny - Každá rituální skupina musí mít vůdce, je to obvykle ten nejzkušenější 
kouzelník. Jeho rezervy kostek na test seslání Magie + Rituální kouzlení jsou základem rezerv 
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celé skupiny. také platí, že pokud má sesílané kouzlo větší účinnost než je Magie vůdce 
skupiny, bude celá skupina čelit odlivu, který bude způsobovat fyzické zranění. 
 Sesílání rituálního kouzla - Podobá se obvyklému sesílání kouzel, ale rituál trvá 12 hodin - 
Magie vůdce, minimum je 1 hodina. Samotné sesílání vyžaduje buď obyčejný test úspěšnosti 
nebo opoziční test, záleží na kouzlu a také na tom, zda může cíl kouzlu odolávat.  
 Při sesílání kouzla jsou kostky vůdcovy Magie + Rituálního kouzlení základem, každý člen 
skupiny pak také hází test Magie + Rituální kouzlení (+ případná ohniska), jako by kouzlo 
sesílal sám. Každý úspěch z testu jednotlivých členů přidá 1 kostku do testu vůdce skupiny. 
(Viz Testy týmové práce). 
 Všimnutí si rituálního kouzlení - Je šance, že si cíl všimne toho, co se chystá. GM provádí 
rozšířený test Intuice + Uchopování (20 - účinnost kouzla, 1 hodina), který začíná hodinu po 
začátku rituálního sesílání. Jde o to, zda si cíl všimne že se stane něco neobvyklého. 
 Odliv Rituálního kouzlení - na konci rituálu odolává každý člen skupiny (včetně 
vyhledávače) odlivu kouzla. Jednotliví členové si mohou pomoci ohnisky a vázanými duchy, 
pokud nejsou jinak zaneprázdněni. 
 
 
Protikouzlení 
 Ochrana proti kouzlům - Kouzelník může ostatní ochránit tak, že použitím volné akce 
určí, koho bude chránit. Pokud není protikouzlení ohlášeno předem, nemůže je kouzelník 
použít pro ostatní, pokud ovšem neodložil svou akci. Chráněná postava musí být v dohledu 
kouzelníka. Kouzelník může ale kdykoli chránit sebe, a to i bez vyhlášení této akce, pokud 
ovšem není překvapen. 
 Když je na takto chráněnou osobu sesláno zaklínadlo, má ke svému testu odolávání kouzlu 
(tedy Vůlí nebo Tělem) navíc kostky z Protikouzlení. Pokud je cílem stejného kouzla více 
chráněných osob, hází se kostkami Protikouzlení jen jednou a všichni jsou chráněni stejně. 
Samozřejmě, každý úspěch z testu odolávání kouzlu a z kostek Protikouzlení snižuje o 1 čisté 
úspěchy sesilatele. 
 Pokud je cíl chráněn více než jedním kouzelníkem, vyřešte to jako test týmové práce (Viz 
typy testů). 
 Jakmile ochrání Protikouzlení před jedním kouzlem, nijak nevyprchá. Cíl je chráněn, dokud 
to kouzelník chce. 
 Kouzelník, který aktivně chrání Protikouzlením může také narušit detekční a šalebná 
kouzla, neboť Protikouzlením narušuje manu kolem sebe. To ale neznamená, že si je 
kouzelník vědom toho, že jsou taková kouzla použita. GM by měl provést tajný test Magie + 
Intuice (3) zda kouzelník zda a jak kouzelník zaznamená obranu. Protikouzlení proti právě 
seslaným kouzlům nezpůsobuje odliv. 
 Lámání udržovaných kouzel - Protikouzlení se dá použít k rozbití udržovaných nebo 
oživených kouzel. K tomu je třeba, aby byl kouzelník v tom samém plánu, aby mohl astrálně 
vnímat a musí použít komplexní akci. Hází se opoziční test Protikouzlení + Magie VS Magie 
sesilatele + Účinnost lámaného kouzla (+ utracená karma, v případě oživených kouzel). 
Každý čistý úspěch na straně lámatele snižuje o 1 počet úspěch v původním testu seslání 
lámaného kouzla. (Takže až si budete oživovat nějaké kouzlo, zaznamenejte si počet úspěchů, 
ať víte, kolik vám jich padlo, až vám je někdo bude chtít zlomit).Jak se snižují úspěchy 
kouzla, snižují se i efekty kouzla, které jsou závislé na počtu dosažených úspěchů. Pokud jsou 
takto sníženy na 0, kouzlo okamžitě končí. 
 Při každém pokusu o zlomení odolává lámatel odlivu, jako by lámané kouzlo sám seslal, ať 
už uspěl či ne. Pokud účinnost lámaného kouzla převýší hodnocení Magie lámatele, 
způsobuje odliv fyzické zranění. 
 Sesilatel lámaného kouzla si je automaticky vědom pokusu o zlomení. 
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Vyvolávání 
 
 Duchové 
 Jsou nezávislé astrální formy, jejichž domovinou je astrální plán a metaplány. Jejich 
primární podoba je jen čistá astrální forma a i když se někteří umí zhmotnit, a tak být ve 
fyzickém plánu hmatatelní a hmotní, nedělají to rádi. Existuje mnoho teorií o tom, jak je 
možné, že mohou být takové bytosti vůbec ovládány meta/lidskými kouzelníky. 
 Je šest základních typů duchů, které mohou být vyvoláváni (alespoň známými tradicemi). 
Jsou to: Duchové zvířat, Duchové člověka, Duchové vody, Duchové vzduchu, Duchové ohně, 
Duchové země. V Šestém světě je jich samozřejmě více, ale tito jsou nejběžnější. Atributy 
duchů budou uvedeny v Bestiáři kapitole Přátelé a nepřátelé. Elementálové vzduchu pro 
hermetiky jsou ty samé bytosti jako bouřkoví duchové pro šamany či Větrní démoni chaotiků, 
jen kouzelníci, kteří je vyvolali je každý vidí po svém a oni se pro ně také tak zjevují. 
 Formy duchů 
 Astrální forma : V ní mohou duchové používat jen schopnosti, které ovlivňují astrální svět 
nebo povolávatele skrze magické spojení mezi jím a duchem. V astrálním světě jsou duchovy 
atributy stejné jako jeho Účinnost. Duchové v astrální formě se mohou do fyzického světa 
zjevit podobně jako například kouzelník v projekci a pokud už mají mít duchové nějaký 
kontakt s fyzickým světem a kontaktovat v něm někoho, dá většina z nich přednost tomuto 
zjevení, manifestaci před zhmotněním, materializací.  
 Fyzická forma: Pomocí schopnosti Materializace se může duch zhmotnit a tak být přímo ve 
fyzickém světě a přímo ovlivnit cíle, které se nevyskytují v astrálu. Během materializace jsou 
ovšem duální povahy, současně jsou v kontaktu s fyzickým i astrálním světem. jejich atributy 
ve fyzickém světě se liší od jejich atributů v astrálu a jejich přesné atributy jsou uvedeny v 
Bestiáři. Když se duch zhmotní ve fyzickém světě, je zranitelný vůči fyzickým útokům. 
 V astrálním světě mají duchové 3 jednání v kole, ve fyzickém světě jsou pomalejší, mají jen 
2 jednání v kole. 
 Fyzické formy duchů jsou zhruba ve velikosti meta/lidí či menší a mají rysy nadpřirozeného 
či éterického, rozhodně si je nikdo nesplete s reálnými osobami. Ve svém zhmotnění však 
přesto nejsou obětí gravitace, i když se drží na zemi či při ní, snad s výjimkou Duchů 
vzduchu. 
 Boj duchů 
 V astrálu platí pravidla pro astrální boj, ve fyzickém světě pro boj fyzický a v něm používají 
duchové své fyzické atributy. Pro nemagickou postavu je velmi obtížné nějak zranit 
materializovaného ducha, troufnou si nato jen velmi odvážní lidé či šílenci. Ve fyzickém 
světě totiž mají duchové schopnost Imunity vůči běžným zbraním, proti útokům mají pancíř o 
dvojnásobku své Účinnosti. Skutečně silní duchové jsou pak takřka neprůstřelní. Pokud jsou 
duchové ve fyzické podobě, mohou své schopnosti využívat proti komukoli v dohledu. Jsou - 
li všechny čtverce v kondičním záznamníku ducha zaplněny, je duch roztržen a zahnán do 
svého světa v metaplánech. Služby, které měl ještě splnit, propadají. 
 Spojení duch - povolavatel 
 Mezi duchem a jeho povolávatelem existuje stále telepatické spojení a tak může duch 
komunikovat z astrálu, aniž by se musel objevit. také lze komunikovat na velkou vzdálenost, i 
když do metaplánů nedosáhne. A z tohoto důvodu povolavatel vždy ví, že byl jeho duch 
roztržen, protože už neexistuje spojení. 
 Služby duchů 
 To je právě způsob, jakým mohou duchové pomoci povolavateli. Počet služeb závisí na 
tom, kolik padlo úspěchů při povolávacím testu. Duch je bude plnit až do východu či západu 



 89

slunce, podle toho, co přijde dříve. Pak se duch vrátí zpět do astrálu, ať už své úkoly dodělal, 
nebo ne. 
 Pokračující užití schopností ducha se bere jako jedna služba. Duch může schopnosti použít 
na jednotlivce nebo na skupinu, záleží na schopnosti. Pokud se změní podmínky plnění služby 
(třeba pokud má místo jedné osobě stejným způsobem pomoci dalším) bere se to jako další 
služba. použití útočných sil ducha ku pomoci povolávateli se bere jako jedna služba, bez 
ohledu na počet nepřátel. 
 Duchové ve fyzické podobě mohou plnit jako službu také fyzické úkoly, záleží na podstatě 
ducha. Ohnivý elementál se může propálit přes dveře, horský duch může zvedat velké váhy, 
ale když požádáte říčního ducha, aby rozžal oheň, může vás to dostat do potíží. 
 Dosah ducha - Duch se musí držet v oblasti kolem povolávatele o poloměru Magie 
povolávatele x 100 m.Pokud je z tohoto dosahu vypuzen, vrátí se co nejrychleji zpět. Pokud 
má duch něco udělat mimo tento dosah, bere se to jako služby na dálku. 
 Služba na dálku - Duch může také provádět službu na dálku, což ho dostane z dosahu 
kolem sesilatele. Ovšem díky službě na dálku propadnou jakékoli další služby, které by měl 
duch ještě vykonat. Kouzelník vyšle ducha, aby mu splnil určitý úkol (nebo více úkolů, pokud 
mu duch dluží více služeb), který / které bude duch plnit, dokud je nesplní, dokud není zničen, 
nebo dokud neskončí jeho pobyt (podle toho, co se stane dříve). Služby na dálku může duch 
plnit ve fyzické či astrální formě, nebo mezi nimi může měnit, jak je třeba. Jakmile je duchovi 
dána služba na dálku, je technicky vlastně propuštěn a už se nepočítá do limitu vyvolaných 
duchů. 
 Vázaní duchové 
 Jsou duchové, kteří jsou navíc tak spoutáni kouzelníkem, že své služby plní, dokud je 
nesplní a nezáleží na tom, jak dlouho to trvá. Vázání je uvrhne do takového stavu servility, 
která je pro ně už zničující. Duchové se svázání tedy pochopitelně brání. 
 Kouzelníka ovšem stojí taková snaha o kontrolu velkou námahu a tak když duch není ve 
stavu "vyčkávání", má kouzelní postih -2 (podobně jako kdyby udržoval kouzlo). Je na GM, 
kdy se má postih počítat. Obvykle jen když to vyžaduje hra, nebo když kouzelník dělá 
současně něco náročného. Také to může odrazovat hráče, aby duchy ve hře příliš 
nezneužívali. 
 Odeslání vázaného ducha do astrálu stojí jednoduchou akci, již není třeba žádného testu. 
Pokud je duch ve stavu "vyčkávání" nestojí kouzelníka námahu a ten pak nemá postih -2. 
 Služby vázaných duchů 
 Jak už bylo řečeno, vázaný duch plní své úkoly dokud je nesplní, nebo dokud není zničen, 
západ či východ slunce nemá vliv. Může vykonávat služby již popsané a dodatečně může být 
vázaný duch dán k dispozici jiné osobě nebo může kouzelníkovi pomoci při kouzlení. 
 Služby na dálku - Je to stejné jako u nevázaných duchů, s tím rozdílem, že neuprchnou při 
východu / západu slunce. Vázaný duch, který ještě dluží některé služby, se po splnění úkolu 
vzdálí do vyčkávací pozice, pokud ovšem nemá jiné instrukce. 
 Půjčené služby - Vázaný duch může být půjčen jiné postavě, aby pro ni plnil úkoly a tato 
postava nemusí být nutně magicky aktivní. Samozřejmě, světská postava nemůže použít 
ducha ku pomoci na magických úkolech (učení, udržování kouzla atd.) Duch je ale stále 
připoután ke kouzelníkovi, ne k postavě, které momentálně slouží. Ostatně, kouzelník může 
kdykoli bez postihu, pokud chce, podřídit ducha opět jen svým rozkazům. A protože postava, 
které je duch půjčen, ho nemůže přivolat z astrálu, musí duch zůstat v blízkosti postavy. 
 Magické služby - Od vázaného ducha se může kouzelníkovi dostat Pomoci při kouzlení, 
Pomoci při studiu, Pomoci při udržování kouzel a pomoci při vázání kouzel. Duch musí 
ovšem ovládat kategorii kouzel danou tradicí vyvolavatele. (Tedy hermetický mág bude při 
bojovém kouzlu potřebovat ohnivého elementála, kdežto šaman Ducha zvířat). Při magické 
pomoci zůstává duch v astrální formě. 
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  Pomoc při kouzlení - Duch přidává kostky svého hodnocení do kostek rezerv 
kouzelníka při pokusech o Kouzlení, Rituálního kouzlení a Protikouzlení bez ohledu na čas 
potřebný pro testy. V případě Kouzlení a Rituálního kouzlení musí kouzlo v kategorii 
příslušné duchovi dle tradice povolávatele. Při Protikouzlení to platí rovněž, duch může 
pomoci při obraně jen proti kouzlům ve své kategorii dle tradice kouzelníka. 
  Pomoc při studiu - Duch může kouzelníkovi kostkami své účinnosti pomoci při učení 
se kouzlům (viz rozšířený test) ale opět jen kouzlům své kategorie příslušné tradici 
kouzelníka. Kouzelník v tomto případě nemá postih -2 za vázaného ducha. Na učení se 
jednomu kouzlu lze mít ku pomoci jen jednoho ducha. 
  Udržování kouzla - Duch může udržovat kouzlo místo kouzelníka, které mu 
kouzelník "předá" (kouzlo musí být opět příslušné kategorie dle tradice kouzelníka). Duch 
spotřebuje 1 svou dluženou službu na tolik bojových kol udržování kouzla, kolik je jeho 
účinnost. Když končí duchovi služby (nebo kdykoli dříve) může kouzelník kouzlo opět 
převzít aby neskončilo (pak už ale opět má postih -2 za udržování kouzla, když kouzlo 
udržoval duch, tento postih neměl). Když je duch během udržování kouzla zahnán nebo 
zničen, kouzlo končí. 
  Vázání kouzla - Je to podobné jako u udržování kouzel, duch může kouzlo udržovat 
tolik dní, kolik je jeho účinnost, ale touto službou se duch značně vyčerpává, za každý den 
udržování mu ale účinnost klesne nenávratně o 1. Pokud takto klesne na 0, duch je zničen a 
kouzlo končí. jakmile je duch požádán o vázání kouzla, už žádné další služby nesplní, tento 
požadavek si ho vyžádá celého. Kouzelník může samozřejmě ducha propustit dříve, ještě než 
bude zničen. 
 Hraní duchů a služeb 
 GM by měl duch hrát jako osobnosti, nejen jako bezduché nástroje kouzelníků. Vztah mezi 
duchem a kouzelníkem často závisí na tradici. Mágové mají tendence považovat duchy za 
služebníky a rozkazují, šamani je považují za sobě rovné (ne - li více) a o služby je prosí. 
Osobnost ducha by se měla vztahovat k tradici a povaze kouzelníka - od inteligentních zvířat 
po uhlazené skoro lidské společníky. 
 
 
Povolávání 
 Kouzelník může povolat jen ten typ duchů, které mu dovoluje jeho tradice, vyžaduje to 
komplexní akci a najednou se dá povolat jen jeden duch. Kouzelník vybere účinnost ducha, 
kterého chce vyvolat a jaký typ. Duchovní rádce a vyvolávací ohniska dávají extra kostky na 
test. Hází se opoziční test Magie + Povolávání VS účinnost ducha. Každý čistý úspěch na 
straně kouzelníka znamená jednu službu ducha. Pokud kouzelník nehodí ani jeden čistý 
úspěch, duch se neobjeví. Ovšem ať už se objeví nebo ne, kouzelník čelí odlivu. Jeho hodnota 
je 2 x počet úspěchů ducha (všech, nejen čistých), které duch hodil při testu povolávání - čím 
více se duch brání, tím více námahy to kouzelníka stojí. Minimum jsou 2 body hodnoty 
odlivu. Každý úspěch z testu odolávání odlivu snižuje odliv o 1, odliv způsobuje obvykle 
omráčení, ale pokud je účinnost ducha větší než Magie kouzelníka, způsobuje odliv fyzické 
zranění. Pokud odliv kouzelníka zabije nebo omráčí, duch prostě uteče. Maximální účinnost 
ducha, kterého může kouzelník povolat, je dvojnásobek kouzelníkovy Magie. 
 Po vyvolání se duch objeví v astrálu a zjeví se, je tedy vidět ve fyzickém světě jako 
průhledný obraz. Pak čeká v astrálu kolem kouzelníka na rozkazy. Ten ho může jednoduchou 
akcí poslat do vyčkávání a opět jednoduchou akcí přivolat. 
 Kouzelník může mít v daném čase povolaného jen jednoho nevázaného ducha a vázaných 
ne více než je kouzelníkova Charisma. Duchové ve službě na dálku a v režimu "vyčkávání" se 
také do tohoto počtu započítávají. 
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 Fatály - Obyčejný fatál na straně kouzelníka může způsobit, že duch bude mít nějakou 
neočekávanou schopnost, bude hledat mezery v zadávání rozkazů, nebo se je zase bude snažit 
plnit doslova. Padne li fatál na straně ducha, může například dlužit službu navíc, nebo bude 
náchylnější k vázání. V případě kritického fatálu může být odliv o 2 větší a nebo kouzelník 
nebude moci vyvolávat duchy až do příštího západu / východu slunce. 
 
Zahánění 
 Je vlastně způsob, jak přerušit magické vazby mezi kouzelníkem a jeho povolávatelem, 
jinými slovy je to opak povolávání. Hází se opoziční test mezi Magie + Zahánění VS účinnost 
ducha, je li nevázaný, nebo VS Účinnost ducha + Magie povolávatele, je li vázaný. Každý 
čistý úspěch na straně kouzelníka sníží počet služeb, které duch dluží o 1 (počítá se i ta, 
kterou duch zrovna plní), pokud se počet služeb takto sníží na 0, duch ve své další akci uteče 
a vrátí se domů. Pokud to někdo do té doby stihne a je v dohledu scény, může se pokusit 
tohoto ducha povolat novým testem povolávání (může to být i kouzelník, který ho zaháněl). je 
li to úspěšné, je duch v moci svého nového pána. Může být později i svázán. 
 Zahánění způsobuje odliv, jeho hodnota je dvojnásobek úspěchů ducha z testu. Minimum je 
2. Každý čistý úspěch snižuje odliv o 1. Pro to, zda je odliv omráčení nebo fyzické zranění, 
platí to samé jako u vyvolávání. 
 
Vázání 
 Ke svázání ducha je třeba rituálu (duch již musí být povolaný), který se nemusí odehrávat v 
sídle magie (ale zvyk a tradice je železná košile). Tento rituál trvá tolik hodin, kolik je 
účinnost ducha a materiály na rituál stojí 500¥ x účinnost ducha. Pak se hází opoziční test 
Magie + Vázání x Účinnost ducha x 2. Ke svázání stačí alespoň jeden čistý úspěch na straně 
kouzelníka, jakýkoli další čistý úspěch navíc (nad ten jeden potřebný) znamená 1 službu 
navíc. 
 Služby ducha nevyprší, dokud je kouzelník naživu a duch bude čekat, dokud nebude moci 
úkoly vyplnit. jak už bylo řečeno, vázaný duch omezuje kouzelníka v jeho schopnostech 
(postih -2) ale vázaní duchové poskytují služby navíc (viz služby vázaných duchů).  
  Po testu odolává kouzelník odlivu, hodnota odlivu je 2 x úspěchy ducha při vázacím testu. 
Pokud odliv kouzelníka složí, duch je bez kontroly. Pokud je účinnost ducha větší než Magie 
kouzelníka, způsobuje odliv místo omráčení fyzické zranění (opět). Kouzelník může mít tolik 
vázaných duchů, kolik je jeho Charisma, jakýkoli pokus o svázání ducha nad tuto hranici 
automaticky selže. 
 Fatály - Je to podobné jako u Povolávání, možná jen trochu drsnější. Kouzelník se může 
například zavázat službou duchovi, ne naopak. Kritický fatál znamená, že je duch bez 
kontroly a může napadnout kouzelníka. 
 Opětovné svázání - Kouzelník se může později dalším pokusem o vázání na stejném 
duchovi pokusit zvýšit počet služeb, které duch dluží. je opět třeba rituálu (stejný čas, stejná 
cena za materiály) a stejného opozičního testu, teď ovšem již každý čistý úspěch na straně 
kouzelníka znamená pro ducha 1 službu navíc. Odliv je opět stejný jako u prvotního svázání, 
jen pokud odliv kouzelníka složí, duch se nestane nekontrolovaným. 
 
Nekontrolovaní duchové 
 Duchové se svému povolání brání a zvláště vázání jim škodí. Některé skupiny lidí 
srovnávají svázání ducha se zotročením jakékoli jiné rozumné bytosti. 
 Duch zůstane bez kontroly pokud padne kouzelníkovi kritický fatál, nebo pokud odliv 
kouzelníka složí. Duchové, kteří jsou slabší než je polovina Magie kouzelníka prostě utečou, 
ti silnější na něho zaútočí, aby využili jeho slabosti a zabili ho, aby je už nemohl povolat 
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znovu. I když kouzelník odlivem zemře, může duch ze vzteku a v touze po pomstě napadnout 
nejbližší živou bytost, zvláště když vidí, že měl kouzelník spojence.  
 Duch bez kontroly se dá znovu ovládnout úspěšným povolávacím testem. 
 
Duchové Pozorovatelé  
 
 Jsou jednodušší služební duchové, někteří říkají, že to nejsou samostatné bytosti ale části 
podvědomí kouzelníka vystavěné z many. Někdo zase říká, že to jsou ty nejnižší v hierarchii 
duchů. 
 Pozorovatelé jsou jen v astrálu, nemohou se zhmotnit (ale mohou se zjevit), nemohou do 
metaplánů. Účinnost Pozorovatelů, je vždy 1, to samé jejich atributy, nemají ale Štěstí. 
 Jsou prosté mysli, budou plnit zadané úkoly zhruba s inteligencí talentovaného dobře 
cvičeného psa. Rozkazy často plní doslova (takže pozor na to , co jim říkáte) a jen těžko se 
vypořádají s nepředpokládanými potížemi. (Pokud má pozorovatel například najít někoho, 
kdo zašel za astrální bariéru, zůstane před ní, dokud prostě neuplyne čas jeho existence a on 
nezmizí. 
 Povolávání Pozorovatelů 
 Pozorovatele může povolat každý kouzelník, který má dovednost Povolávání. Není třeba 
speciálního vybavení a povolání se může odehrát kdykoli. Provádí se test úspěšnosti Magie + 
Povolávání, každý úspěch dá 1 hodinu života právě povolanému pozorovateli. Odliv je počet 
hodin života ducha. Povolávatel může snížit počet hodin života ducha a tak si snížit odliv. 
Odliv způsobuje vždy omráčení. Na konci svého života se pozorovatel prostě rozplyne v 
astrálním prostoru.  
 Kouzelník může mít najednou tolik pozorovatelů, kolik je jeho Charisma. Pozorovatelé se 
ale nepočítají do celkového počtu duchů, které může kouzelník mít. Pozorovatele lze kdykoli 
během jeho života propustit, ať už je přítomen nebo ne. 
 Pozorovatelé mohou být zahnáni, mohou se také zapojit do astrálního boje, nemohou ale 
způsobit fyzické zranění a tak nemohou ovlivnit astrální formy, jako jsou manové bariéry a 
ohniska, které lze ovlivnit jen fyzickým zraněním. 
 Podobně jako běžní duchové, i pozorovatelé udržují se svým pánem mentální spojení. 
 Služby pozorovatelů 
 Pozorovatelé budou plnit příkazy svého povolavatele dle svých nejlepších omezených 
schopností po celou dobu své existence. Nemusejí zůstat v blízkosti povolávatele, ale pokud 
jsou posláni plnit vzdálenější mise, mohou se ztratit. Obvykle se používají pro tyto úkoly: 
  Stopování - Díky své schopnosti Vyhledávání jsou v tom dobří (Viz Bestiář) 
  Astrální poplach - Pozorovatelům může být dán příkaz hlídat a patrolovat v astrálu a 
upozornit určenou osobu, pokud narazí na narušitele. 
  Válečný pes - Nejsou příliš dobrými bojovníky ale ve větším počtu mohou 
pronásledovat či zmást protivníka. 
  Kurýr - Pozorovatel může být poslán na určité místo nebo k osobě, kterou vyvolávač 
zná, zjevit se a předat mluvený vzkaz. Může také zobrazit jednoduché obrázky (zhruba do 
složitosti dvourozměrné nepohyblivé fotografie), které mu ukázal jeho vyvolavatel. Pokud je 
to žádáno, může pozorovatel dostat odpověď a s ní se vrátit ke svému pánovi. 
  Naštvávač - Pozorovatel může sledovat určitou osobu, aby se pohyboval kolem ní a 
hlasitě vykřikoval hesla, urážky atd. Také ho lze poslat na určité místo, aby dělal to samé. Pro 
tyto účely se pozorovatel manifestuje, tedy zjeví a je viditelný a slyšitelný ve fyzickém plánu. 
  Stín - Pozorovateli může být nařízeno, aby se zavěsil za někoho v astrálu i ve 
fyzickém plánu a vrátil se zpět ke svému vyvolavateli. Pokud cíl projde skrze astrální 
manovou bariéru nebo do metaplánů, pozorovatel ztratí stopu. 
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Astrální svět 
 
 
 Astrální svět je jakýsi odraz fyzického světa, kde jsou reálné jen živé věci nebo věci 
obdařené manou. Je domovem duchů a magie, která proudí jako mana z metaplánů do 
fyzického světa a z něj do astrálu. Astrální prostor ozařuje světlo z aur živých bytostí a hlavně 
z aury samotné Země.  Věci, které existují jen ve fyzickém světě, mohou být viděny a slyšeny 
z astrálu, ale trochu pokřiveně a nepřesně, spíše než detaily se přenáší emocionální kontext. 
 To co není aktivní v astrálu a je živé, vrhá do astrálu odrazy - aury.To co není živé je vidět 
jako šedavý obraz fyzické podoby. Aury živých bytostí jsou jasné a barevné. 
 To, co je v astrálu aktivní, (například projektující se kouzelníci, duchové, duální bytosti) je 
hmotné, astrálně skutečné, barvy jsou jasnější a barevnější než barvy aur. Sama Země má 
svou vlastní astrální formu, což je možná důkaz toho, že celá planeta je živoucí bytost a 
bytosti na ní jsou její součástí. 
 
 Astrální vnímání 
 Je schopností vnímat astrální prostor z fyzického světa a tak poznávat věci a tvory na obou 
stranách. Astrální vnímání je automaticky dostupné postavám, které mají výhodu Kouzelník, 
nebo mystickým adeptům a adeptům, kteří si za body Moci zakoupili schopnost Astrální 
vnímání. "Přepnutí" do astrálního vnímání stojí jednoduchou akci, zpětně také jednoduchou 
akci. není ale možné vnímat najednou oba světy. Postava, která je v astrálním vnímání je 
považována za bytost s duální podstatou, aktivní současně ve fyzickém i astrálním plánu. 
Získávání informací z aur živých tvorů se nazývá Uchopování. tato dovednost je třeba pro test 
Intuice + Uchopování, počet úspěchů pak určuje, kolik toho vnímající zjistil. Ale i bez tohoto 
pokusu postava pozná typ aury (kouzlo, duch, živý tvor atd.) 
 Podobně jako u fyzického vnímání, postava s astrálním vnímání nepotřebuje provádět test 
na věci zřejmé. nemagické předměty jsou šedivé stíny, ale mají na sobě otisky kontaktů se 
živou aurou. I odtud se dají čerpat informace. 
 Kouzla na osobách mají auru oddělenou od těchto osob, dokud kouzla trvají. Pokud skončí, 
už nejsou patrné. Viz dále Astrální signatury. 
 Kdykoli je postava v astrálním vnímání a provádí nějaké světské či nemagické úkony 
(střelba, řízení) má postih -2. 
 Během astrálního vnímání může kouzelník sesílat kouzla na astrální protivníky.. Ostatní 
astrální formy se mohou se vnímajícím kouzelníkem utkat v astrálním souboji, nebo na něj 
také sesílat manová kouzla. 
 Astrální vnímání je smysl spíše psychický, který není vázaný na fyzické smysly postavy. 
Slepý i hluchý kouzelník může stále v astrálu vnímat. 
 
 Úspěchy astrálního vnímání a informace 
 Úspěchy Získané informace 
 0 Nic 
 1 Obecný stav zdraví subjektu (zdravý, nemocný, zraněný atd.), také 
  obecný emocionální stav subjektu (šťastný, smutný, rozzlobený) 
 2 Přítomnost a umístění kyberwaru 
  Třída magického subjektu (ohnivý elementál, manipulační kouzlo,  
  silové ohnisko atd.) 
  Pokud jste viděli auru subjektu už dříve, dokážete ji rozeznat bez  
  ohledu na fyzické nesrovnatelnosti a změny 
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 3 Přítomnost a umístění alfakyberwaru 
  Zda je Esence a Magie subjektu vyšší či nižší než Esence a Magie  
  vnímajícího. 
  Zda je hodnocení účinnosti subjektu vyšší než nižší než Magie 
   vnímajícího 
  Obecná diagnóza pro choroby (nemoci či toxiny), kterými subjekt trpí 
  jakékoli astrální signatury na subjektu 
 4 Přítomnost a umístění betawaru a biowaru 
  Přesný stav Esence, Magie a Účinnosti subjektu 
  Přesná diagnóza chorob subjektu (i toxiny) 
 5 + Jakékoli další implantáty 
  Obecná příčina emocionálního stavu (vražda, rvačka, náboženská 
   slavnost atd.) 
  Obecná příčina astrální signatury (bojové kouzlo, duch země atd.) 
  Poznání, že je subjekt technomantem 
 
 Astrální signatury 
 Magické dovednosti a schopnosti zanechávají na čemkoliv, co ovlivnily, astrální signatury, 
jakési magické otisky prstů. To trvá po konci efektu tolik hodiny, kolik byla účinnost efektu. 
Ohniska a magické předměty (třeba i sídlo magie) vždy obsahují "otisky" svých majitelů. 
 Při pokusu o čtení astrální signatury je třeba test Uchopování, tedy Intuice + Uchopování, tři 
úspěchy jsou podmínkou pro zaznamenání astrální signatury. Jakmile postava jednou 
signaturu pozná, může ji znovu poznat, až ji později znovu uvidí (někdy je třeba ale testu 
paměti). Když padne 5 a více úspěchů, postava pozná, jaký magický efekt signaturu zanechal. 
(tzn. použitá magická dovednost a obecná třída kouzla či duchů). 
 Policejní mágové takto shromažďují poznatky o magických kriminálních činech, takže by si 
postavy měly dávat pozor a nekouzlit tam, kde je znají. 
 Ke kompletnímu smazání astrální signatury je třeba tolik komplexních akcí, kolik byla 
účinnost efektu. 
 
 Astrální projekce 
 je jí schopna jen postava, která je plnokrevný kouzelník. Kouzelník vstoupí do astrálu jako 
astrální forma, své fyzické tělo nechá za sebou. Takto se projektovat dokáže postava ovšem 
jen omezenou dobu, tolik hodin, kolik je její Magie. Po této době její astrální forma zahyne a 
fyzické tělo zůstane v trvalém kómatu. 
 Pohyb v astrálu je velmi rychlý, asi jako myšlenka. Kouzelník si jen představí, kde chce být 
a astrální tělo se přesune. Na blízké vzdálenosti během sekund, na velké vzdálenosti během 
minut a během hodiny je kouzelník schopen obletět svět. Pokud se ale pohybuje takhle rychle, 
nestíhá vnímat své okolí, proto se kouzelníci pohybují pomaleji, aby vnímali, kudy kam letí. 
Astrální bariéry zabraňují cestování a rychle letící kouzelník do ní narazí dříve, než si ji 
všimne. 
 Rozlišují se dvě rychlosti astrálního pohybu: rychlost "chůze" - 100 m / bojové kolo (tento 
pohyb je bez postihu) a rychlost "běhu" - 5 km / bojové kolo což je 100 km / minutu což je 
6000 km / hod. (tento pohyb je tak rychlý, že má kouzelník postih -2 na prováděné akce) 
 Astrální formy se mohou v astrálu pohybovat jakýmkoli směrem, neplatí žádná 
gravitace.Platí jen jedno omezení. Astrální cestovatelé, kteří se snažili opustit hranici 
atmosféry (což je asi 80 km nad zemí) buď zemřeli, nebo zešíleli. 
 Astrální formy  
 V astrálu se kouzelník nemůže spoléhat na své fyzické atributy. Ty jsou zastupovány 
mentálními a to takto: Obratnost » Logika, Tělo » Vůle, Reakce » Intuice, Síla » Charisma, 
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astrální iniciativa je Intuice x 2 a astrální formy mají obvykle 3 jednání v kole. 
 Jakékoli aktivity, kde hrají roli fyzické atributy (například boj) jsou zastoupeny mentálními. 
 Smysly kouzelníka jsou během projekce stejné jako u astrálního vnímání. Pokud je 
kouzelníkovo fyzické tělo během astrální projekce zraněno, stejné zranění se projeví i na 
astrálním těle. 
 Astrální formy nejsou ovlivněny hmotným fyzickým světem, neživé věci fyzického světa 
jsou v astrálu prostupné, ne tak ale živé objekty a astrální bariéry. Země samotná má svoji 
astrální formu a tak nemůže jít kouzelník v projekci pod zem. Toho využívají korporace a 
vlády stavějící v podzemí své výzkumné laboratoře, aby se vyhnuly astrálním narušitelům. 
 Aktivní ohnisko zbraně je v astrálním světě přítomné a může zraňovat astrální formy, ale 
držitel takové zbraně musí být přítomný v astrálním světě a použít ji v astrálním boji.  
 Jen manová kouzla mohou ovlivnit astrální formy. 
 Zatímco jste mino tělo… 
 Při astrální projekci jsou astrální i fyzické tělo stále součástí jedné bytosti. Poškození 
astrálního těla se projeví i na fyzickém těle a naopak. Když je zraněné astrální tělo, to fyzické 
s sebou škubne. Pokud je zraněno to fyzické, to astrální cítí vzdálenou bolest. Jakékoli zranění 
působené jedné formě se okamžitě projeví na té druhé. 
 I když jsou obě formy spojeny, během projekce existují nezávisle. pokud kouzelníkovo 
fyzické tělo zemře, to astrální pokračuje v projekci po dobu Magie x 2, pak se rozplyne v 
nicotě.  Pokud zemře astrální tělo,  fyzické tělo upadne nenávratně do hlubokého komatu, 
nemá ducha ani mysl. pokud je tělo napojeno na podporu života, může žít ještě dlouho, 
prakticky celou délku života, ale už je to jen biologický stroj. Pokud není připojeno, zemře 
zhruba za týden na dehydrataci, nebo dříve, pokud k tomu někdo pomůže. 
 Pokud je během projekce kouzelníkovým fyzickým tělem nějak pohybováno, nebo ho 
někdo někam odveze, astrální tělo o tom neví, necítí to. Pokud se pak kouzelník bude chtít 
vrátiti do těla, objeví jen to, že je tělo pryč. Musí ho tedy najít (viz Astrální stopování) a to 
dříve, než uplyne jeho limit pobytu v astrálním prostoru. 
 
 Astrální detekce 
 Fyzické bytosti mohou zaznamenat, když se astrální forma prolne jejich aurou.  Proveďte 
test Vnímání + Intuice (4), +2 kostky pokud je postava probuzená. Pokud je test úspěšný, ucítí 
postava chlad a mravenčení, efekty toho, jak astrální forma prošla skrze jejich auru. 
Bezpečnostní pracovníci jsou často školeni a trénování, aby dokázali tato znamení rozlišit a 
tak zaznamenali přítomnost astrálního narušitele. 
 
 Manifestace čili zjevení 
 Pokud chce astrální forma komunikovat s fyzickým světem, může se manifestovat, tedy 
zjevit. Na zahájení manifestace je třeba jednoduché akce, stejně tak na její stažení. Zjevená 
astrální forma se bude jevit jako duchovitý, nejasný obraz. Na rozdíl od schopnosti duchů 
Materializace, zjevení nevytváří fyzickou formu, takže manifestovaná postava se nemůže 
ničeho dotknout ani nemůže být zraněna fyzickým útokem. Zjevení je psychickým efektem a 
tak nemůže být zaznamenáno, nahráno nebo ovlivněno technologickými zařízeními. Ovšem 
zjevené postavy a duchové jsou zranitelní magickými manovými efekty ve fyzickém plánu a 
stále mohou být cílem astrálních útoků. 
 
 Astrální boj  
 Astrální boj je řešen podobně jako fyzický boj. Astrálně vnímající postavy a bytosti s duální 
povahou využívají své fyzické atributy a dovednosti k boji s protivníky s fyzickými těly a 
Vůli + Astrální boj k boji s astrálními entitami. O zbraních na dálku použitelných v astrálním 
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prostoru není známo nic, a tak jsou jedinými volbami pro astrální boj ohniska zbraně, 
neozbrojený boj a manová kouzla. 
 Většina poškození v astrálním boji pramení z astrální síly postavy (tedy Charismy), jak je 
uvedeno dále. Zranění z astrálního boje může být omráčení nebo fyzické zranění (výběr je na 
útočníkovi), ovšem astrální objekty (jako jsou bariéry) mohou být ovlivněny jen fyzickým 
poškozením. 
 
 Astrální útok 
 Útok Poškození 
 Kouzelník Charisma / 2 (zaokrouhleno nahoru) 
 Kouzelník se zbrojním ohniskem dle typu zbraně 
 Duch Účinnost / 2 (zaokrouhleno nahoru) 
 Pozorovatelé 1 
  
 
 Astrální stopování 
 Téměř všechny magické věci (duchové, kouzla, sídla magie, ohniska) mají k něčemu 
spojení. Duchové ke svému vyvolavateli, aktivní kouzla ke svému sesilateli, kouzelníci v 
projekci ke svým tělům, ohniska a sídla magie ke kouzelníků, kteří je aktivovali. 
 Kdo si je vědom těchto spojení, může po nich jít a vystopovat jejich zdroj. To vyžaduje 
rozšířený test Uchopování + Intuice (5, interval: 1 hodina). Použijte modifikátory dle 
následujícího přehledu. 
   
 Podmínky Modifikátor prahového čísla 
 Každá hodina od doby, kdy bylo spojení aktivní +1 
 Cíl je za manovou bariérou + účinnost bariéry 
 Stopování pána podle: 
    vázaného ducha bez modifikátoru 
    nevázaného ducha +2 
 
 
 Metaplány 
 Někde za astrálním plánem existují místa nazývaná metaplány, nebo snad "vnitřní", "vyšší" 
či "vnější" části astrálního plánu (záleží na tom, s kým se o tom bavíte). Tato místa jsou 
známa jen iniciovaným. 
 je mnoho vědců, badatelů, okultistů a jiných učenců, kteří se přou o to, zda jsou metaplány 
skutečné, nebo to je jen halucinace. Ať už je to jakkoli, pro cestovatele tam je to skutečné, 
obyvatelé těchto krajů jsou skuteční, a cestovatelé tam mohou i zemřít. 
 Existuje nekonečně mnoho metaplánů, nebo jen jeden, záleží jak se na to díváte. Je známo, 
že uvnitř existuje 6 metaplánů, které odpovídají šesti typům duchů: země, vody, ohně, 
vzduchu, zvířat a člověka. Iniciovaní také cestovali do jiných metaplánů, které odpovídaly 
mystickým a mýtickým místům, jako je Avalon, Tir nan Og, Země za mořem apod. Některé 
metaplány nelze navštívit bez splnění určitých podmínek, například "metaplán mrtvých" nelze 
navštívit bez ducha některého předka jako průvodce. 
 Kouzelníci mohou navštívit jakýkoli metaplán, bez ohledu na svou tradici. 
 
 Manové bariéry 
 Magie může stvořit manové bariéry ve fyzickém plánu, v astrálním plánu nebo bariéry 
duální povahy. tyto bariéry jsou tvořeny kouzly (fyzické nebo astrální), sídly magie (duální 
bariéry) nebo wardy (duální bariéry). 
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 Manové bariéry ve fyzickém plánu jsou neviditelné (vyjma astrálního vnímání) ale 
fungují jako pevná překážka proti kouzlům, manifestujícím se bytostem, duchům a astrálně 
aktivním bytostem. Pokud kouzelník sesílá kouzlo přes bariéru, cíl má na test odolávání 
kouzlu k dobru kostky účinnosti bariéry. 
 Manové bariéry v astrálním prostoru jsou pevné, jiskřivě opalizující stěny. Zabraňují v 
pohybu a způsobují postihy na astrální vnímání o svém hodnocení. Astrální manové bariéry 
jsou překážkou astrálním kouzlům stejně jako jiným astrálním formám, jak už bylo popsáno u 
fyzických manových bariér. 
 Duální bariéry jsou aktivní v obou plánech současně a oba je ovlivňují současně, jak už 
bylo popsáno. Schopnosti adeptů a jiné "vždy zapnuté" schopnosti probuzených jsou 
přirozené a tak nejsou bariérou ovlivněny, ale GM může rozhodnout o tom, že některé 
schopnosti probuzených působících na dálku a udržované schopnosti (jako je například Pohyb 
a Skrytí) budou mít vůči bariérám pozici kouzla či ohniska ( a pak použije spíše Magii tvora 
než jeho účinnost). 
 Manové bariéry neovlivňují své stvořitele, kteří skrz ně vidí a mohou přes ně projít jak 
chtějí, a také mohou dovolit ostatním dělat to samé. 
 Stvořitel bariéry automaticky ucítí útok na bariéru či pokus o průchod.  
 Sídla magie 
 Po aktivaci tvoří sídla magie formu duální bariéry s atributem Účinnosti rovným jejich 
vlastní účinnosti. Tvar manové bariéry zhruba odpovídá fyzickému tvaru sídla, přesné obrysy 
se určují při vytváření sídla a v poloměru by měly mít Účinnost sídla metrů. 
 Wardy 
 jsou dočasné formy duálních manových bariér, které dokáže stvořit jakákoli probuzená 
bytost s astrálním vnímáním (tedy včetně duchů a adeptů se schopností Astrálního vnímání! ) 
jsou to ochranné prostředky proti nezvaným astrálním narušitelům. Maximální chráněná 
oblast, která jde stvořit, má objem Magie stvořitele x 50 m³. Pokud tvoří ward skupina, Magie 
jednotlivých členů se pro tyto účely sčítá. Mnoho firem najímá kouzelníky ke tvorbě a 
udržování wardů, a platí se asi 100¥ za hodinu a kouzelníka. 
 Ward musí být umístěn na imobilní neživé věci (skála, zeď), nemůže být přenášen z 
jednoho místa na druhé, ani nemůže být odebrán ze své fyzické součásti a přenesen jinam. 
Rituál na stvoření wardu zabere tolik hodin, kolik je účinnost wardu a nevyžaduje žádné 
speciální materiály. Na konci tohoto času se provede test Magie + Vůle (v případě spolupráce 
více bytostí použijte pravidla pro testy týmové práce). Úspěch z testu pak určují počet týdnů, 
po které ward vydrží, než se rozplyne. Ward ovšem může být permanentní, když se zaplatí 
Karma, tolik bodů, kolik je účinnost. Dodatečný rituál stvoření wardu může prodloužit dobu 
trvání již existujícího wardu. 
 Tvoření wardů je vysilující, každý, kdo ho tvoří (při týmové práci každý člen týmu) čelí 
odlivu. Hodnota odlivu je účinnost wardu. Pokud účinnost wardu přesáhne Magii tvůrce, 
způsobí odliv fyzické zranění. Maximální účinnost wardu, který se dá vytvořit je dvojnásobek 
Magie tvůrce. 
 Průchod přes bariéru 
 Na astrální manovou bariéru může být zaútočeno v astrálním boji, považujte ji za 
standardní bariéru s Pancířem a Strukturou rovné její účinnosti (viz bariéry). Ovšem její 
magická podstata způsobí, že se po jednom bojovém kole "odpočinku" obnoví její plné 
hodnocení. Tím je tedy proti protivníkům odolnější. 
 Probuzené postavy se ovšem naučily jinou metodu průniku, kdy není třeba bojovat ale 
"prolnout".  Postava hází opoziční test Magie + Charisma VS Účinnost bariéry x 2. Pokud je 
na straně postavy více úspěchů, může projít a dokonce s sebou vzít určitý počet přátel, duchů, 
udržovaných kouzel, a aktivních úspěchů - tolik, kolik padlo čistých úspěchů. Pokud získá 
více úspěchů bariéra, postava neprojde. V některých případech je postava donucena 
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okolnostmi do takového stavu, že musí vyhrát buď ona nebo bariéra (například když je duální 
postava ve výtahu, který projíždí wardem, nebo když postava s aktivním ohniskem 
nevědomky vejde do bariéry. V takovém případě proveďte již popsaný opoziční test (jen pro 
kouzla, duchy, ohniska atd.). Pokud bariéra vyhraje, předmět nebo entita se prolomí dovnitř 
ale je "rozlomen". Rozlomené kouzlo okamžitě končí, ohnisko se deaktivuje, zlomený duch se 
vrací do svého metaplánu a zlomená postava je sražena do bezvědomí (je vyplněn celý 
kondiční záznamník pro omráčení. 
 
 
 

Adepti 
 
 Jsou postavy, které své nadání dávají do rozvoje (nejen) fyzických schopností. tato investice 
je představována body Moci (tedy de facto  body Magie), které jsou vázány do fyzických 
schopností postavy, jako je zlepšený smysl, zrychlené reflexy atd. Při tvorbě postavy dostane 
adept tolik bodů Síly, kolik má bodů v Magii. Body si lze zvyšovat zvyšováním atributu 
Magie ( 1 bod Magie = 1 bod Moci) při zlepšování postavy a nebo dále skrze iniciaci. 
 I adepti mohou mít tradici, která se ale projeví spíše ve hraní postavy. Volba je na hráči, ve 
světě pravidel to žádné výhody nemá. 
 Adepti mohou astrálně vnímat, pokud si zakoupí schopnost astrálního vnímání. 
 
 Mystičtí adepti 
 Adepti, kteří jdou touto magickou cestou mají příležitost rozdělit svou Magii na body Síly 
(které investují do nákupu schopností adepta) a do Magie pro na maně založené dovednosti 
jako je blok Čarodějnictví nebo Vyvolávání). Atribut Magie se tedy dělí. Ale pro jakékoli jiné 
účely, jako například pro určení maximální úrovně schopností adepta nebo pro určení, zda 
odliv způsobí fyzické zranění, se počítá s plným hodnocením Magie. Mystičtí adepti mohou 
normálně používat všechny schopnosti adeptů. 
 
 Schopnosti adeptů 
 Maximální úroveň jednotlivých úrovní, kterou může adept mít je jeho atribut Magie. Cena 
je uvedena ve zlomcích a adept si může na další nákup zachovat i zlomky bodů Síly. 
  Astrální vnímání (cena: 1 bod) - tato schopnost dovoluje adeptovi překlenout propast 
mezi fyzickou a astrální realitu a "vidět" do astrálního prostoru. S touto schopností podléhají 
adepti běžným pravidlům pro astrální vnímání. 
  Vzrůst atributu (cena: 0,25 bodu za úroveň) - Adept může povolat vnitřní sílu ke 
zvednutí fyzického atributu (ne mentálního ani speciálního). Schopnost musí být zakoupena 
na každý fyzický atribut odděleně a pro každý atribut může být na jiné úrovni. 
 Proveďte test magie + Vzrůst atributu, každý úspěch v tomto testu zvedne atribut o 1 po 
dobu dvojnásobku úspěchů bojových kol. 
 Po vyprchání efektu musí adept čelit odlivu o hodnotě úrovně Vzrůstu atributu za použití 
Vůle + Těla, každý úspěch snižuje úspěch o 1. Bonus k atributu není slučitelný s jakýmkoli 
dalším zvednutím atributu, ať už implantáty či kouzly, s výjimkou schopnosti adeptů 
Zlepšený fyzický atribut. 
  Bojový smysl (cena: 0,5 bodu za úroveň) - Dává intuitivní smysl o oblasti a 
případnému blízkému nebezpečí. Postava dostává 1 kostku za každou úroveň schopnosti na 
testy překvapení a na obranné testy proti útokům zdálky a zblízka. 
  Kritický zásah (cena 0,25 bodu za úroveň) - Tato schopnost využívá magii ke 
zvýšení poškození neozbrojeného útoku. Každá úroveň této schopnosti dává +1 k hodnotě 
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poškození boje beze zbraně. Tato schopnost může být použita dohromady se Zabíjejícíma 
ruka a její použití musí být vyhlášeno před neozbrojeným útokem. 
  Zlepšené vnímání (cena: 0,25 bodu za úroveň) - Tato schopnost zostřuje smysly 
postavy. Za každou úroveň schopnosti má postava +1 kostku na testy vnímání a to i na testy 
vztažené k Uchopování. Nelze mít ale více kostek Zlepšeného vnímání než je Intuice postavy. 
  Velké skoky (cena: 0,25 za úroveň) - S touto schopností jsou adepti schopni provádět 
neuvěřitelné skoky do dálky a do výšky. Každá úroveň této schopnosti dává +1 kostku na 
testy skákání a přidává +1 k Obratnosti postavy pro účely určení maximální vzdálenosti, 
kterou může postava skočit. 
  Zlepšená dovednost (cena: 0,5 bodu za úroveň u bojových dovedností, 0,25 bodu 
u technických, sociálních a fyzických dovedností) - Tato schopnost dává dodatečné kostky 
pro použití určitých dovedností. Nelze mít více dodatečných kostek, než je základní 
hodnocení dovednosti. Schopnost musí být zakoupena pro každou dovednost zvlášť nebo pro 
skupinu dovedností zvlášť. Tato schopnost nezvyšuje skutečné hodnocení dovednosti, je 
přidává kostky na testy zahrnující tyto dovednosti. 
  Zlepšený fyzický atribut (cena: 1 bod za úroveň) - S touto schopností se dá 
zvednout fyzický atribut (tedy Tělo, Reakce, Síla a Obratnost), každá úroveň schopnosti 
zvyšuje vybraný atribut o 1. Pokud bude hráč chtít postavě zvednout zlepšený atribut pomocí 
karmy, cena v bodech karmy bude založena na celkovém hodnocení atributu, tedy i s tímto 
magickým zlepšením. Pokud se touto schopností zvedne Reakce, zvedne se tím i iniciativa. 
 Tato schopnost povoluje převýšit přirozené maximum atributu až do zlepšeného maxima, 
ale nad přirozené maximum je cena už dvojnásobná, tedy 2 body Moci za úroveň. 
  Zlepšené reflexy (cena: 2 body za úroveň 1, 3 body za úroveň 2 a 5 bodů za 
úroveň 5) - Zvyšuje rychlost reakce podobně jako reflexní vlákna. Za každou úroveň dostává 
postava +1 k Reakci (to zvyšuje i Iniciativu) a 1 jednání v kole navíc. Maximální hodnocení 
je 3 a toto zlepšení nelze nijak kombinovat s technologickým nebo jiným magickým 
vylepšením k iniciativě. 
  Zlepšený smysl (cena: 0,25 za zlepšení) - Touto schopností se dají vylepšit smysly do 
takové míry, kterou metatyp postavy nemůže přirozeně mít. To zahrnuje noční nebo 
termografické vidění, slyšení o vysoké nebo nízké frekvenci. Jakékoli zlepšení, které 
poskytuje kyberware, může nabídnout i tato schopnost (vyjma samozřejmě radia a podobných 
technologických zařízeních). Na rozdíl od kyberwaru zde však nejsou žádné množstevní slevy 
a dostanete jen to co chcete. Následují dodatečné zlepšené smysly: 
   Orientační smysl - S úspěšným testem na vnímání má postava přesný odhad 
vzdálenosti, zda se nacházíte a jak hluboko pod zemí či jak vysoko nad ní. Užitečné pro 
kmenové lovce, průvodce, špiony a runnery, kteří se zabývají podobným. 
   Zlepšený čich - Postava může identifikovat pachy podobně jako lovecký pes.  
S úspěšným testem vnímání postava dokáže oddělit jeden pach od ostatních a pokud postava 
zná pach někoho, dokáže poznat, zda byl ten někdo nedávno v na daném místě. Silné pachy 
(chemičky, města) mohou dávat této schopnosti postihy. 
   Zlepšená chuť - Ochutnáním může postava rozeznat ingredience pití či jídla, 
úspěšný test vnímání adepta s Chemií nebo s podobnou vědomostní dovedností odhalí jedy a 
drogy skryté v jídle či pití. Podle vzorku vody se úspěšným testem vnímání dá určit zda je 
voda pitná. 
   Kompenzace jasu - Oči si velmi rychle zvyknou na změnu intenzity světla a 
tak se může postava vyhnout efektům oslepujících granátů a podobných zbraní. tato 
schopnost funguje stejně jako kyberware Kompenzace oslnění. 
   Tlumení zvuků - Uši jsou chráněny od hlasitých zvuků a rychle se přizpůsobí 
změně hlasitosti. Funguje to stejně jako kybernetický Tlumič. 
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  Zabíjející ruce (cena: 0,5 bodu) - Mění útok boje beze zbraně do smrtícího fyzického 
zranění. Pokud postava vyhlásí při neozbrojeném boji použití této schopnosti, způsobuje 
místo omráčení stejnou hodnotu fyzického zranění. Může být použito dohromady s Kritickým 
zásahem. Zabíjející ruce mohou být použity v boji proti tvorům s Imunitou vůči běžným 
zbraním, bonusy těchto bytostí se pak nepočítají. Tuto schopnost lze použít i v astrálním boji. 
  Kinetika (cena: 0,5 za úroveň) - postava má úplnou kontrolu nad svou nonverbální a 
nevědomou komunikací a sociálními narážkami a to i když je ve stresové situací. To zahrnuje 
výrazy tváře, pohyby a držení těla a pohyby očí, vnitřní biologické funkce ve stresu jako je 
tlukot srdce, pocení rukou, krevní tlak. Adept je rovněž nadán tím, že umí číst řeč těla jiných 
a jejich kulturní zvyklosti v nonverbální komunikaci ke své výhodě. To zvyšuje sociální šarm 
postavy. 
 Každá úroveň schopnosti dává +1 kostku na sociální testy, které buď provádí nebo jim 
odolává. Dává také +1 kostku do rezerv když je adept v opozičním testu podrobován 
zkouškám důvěryhodnosti nebo emocionálním stavu, a to za pomoci technologie i magie. 
 Pokud jsou dva adepti s touto schopností v dohledu od sebe, mohou spolu pomocí 
komplexní akce nonverbálně komunikovat jen za pomocí těla, ale jen základní vzkazy a 
emocionální stavy jako třeba: ano, ne, špatný nápad, nechci, koukni za sebe apod. 
  Vykrývání střel (cena: 0,25 za úroveň) - Postava může chytat ze vzduchu pomalu 
letící vrhací zbraně, jako jsou šípy, vrhací zbraně, granáty, šurikeny. Pro použití této 
schopnosti si obránce hází Reakce + Vykrývání střel (+ Uhýbání za plné obrany) proti 
útočnému testu na dálku. Aby byla zbraň chycena ze vzduchu je třeba získat v tomto testu 
stejně nebo více úspěchů, než kolik měl útočník v útočném testu. použití této schopnosti je 
volná akce. 
  Mystická zbroj (cena: 0,5 za úroveň) - Magie utužuje kůži k odolávání útoků. Každá 
úroveň poskytuje jeden bod pancíře (balistického i nárazového), který je kumulativní s 
jakýmkoli nošeným pancířem. tato schopnost také chrání proti poškození v astrálním boji. 
  Přirozená imunita (cena: 0,25 za úroveň) - Mysl ovládá tělo tak dobře, že lépe 
odolává toxinům a nemocem. Každá úroveň schopnosti dává +1 kostku na testy odolnosti 
vůči takovým efektům. 
  Odolnost vůči bolesti (cena: 0,5 za úroveň) - Odolnost vůči bolesti dovoluje 
ignorovat efekty zranění. Nesnižuje to zranění, jen efekty, které má. Před určením postihů za 
zranění odečtěte úroveň Odolnosti vůči bolesti od skutečného počtu čtverců. A tak adept se 3 
úrovněmi Odolnosti vůči bolesti nebude mít postihy až do zranění 3 čtverců. Dostane postihy 
až s větším poškozením. tato schopnost funguje na omráčení i na fyzické zranění. 
 Odolnost vůči bolesti také funguje na výdrž bolesti způsobené mučením, magií, nemocí atd. 
každá úroveň přidává +2 kostky na testy prováděné k odolávání bolesti, jako jsou testy Vůle 
nebo Těla proti symptomům bolestivých nemocí, výslechu, mučení atd. 
  Rychlé léčení (cena: 0,25 bodu za úroveň) - Postava se dostane rychleji ze všech 
typů zranění, magii používá k urychlení procesu léčení. každá úroveň schopnosti dává 1 
kostku k tělu pro testy léčení. Schopnost nijak nezvyšuje odolnost vůči zranění, toxinům nebo 
patogenům, jen dovoluje postavě dostat se z jejich účinků daleko rychleji. 
  Odolnost vůči kouzlům (cena: 0,5 za úroveň) - Postava je odolná vůči efektům 
Čarodějnictví. každá úroveň přidává +1 kostku na testy odolávání vůči kouzlům. Dodatečná 
ochrana však nebude platit, pokud si to postava nepřeje. jediná schopnost probuzených proti 
které bude tato schopnost adeptů k užitku je Vrozené kouzlo (tvorové s touto schopností 
užívají dovednost Kouzlení). 
  Kontrola nad hlasem (cena: 0,5) - Postava má úžasnou kontrolu nad schopnostmi 
svého hlasu. Může měnit výšku hlasu, modulaci tónu dle své vůle, stejně tak hlasitost. Adept 
může maskovat svůj hlas a imitovat zvuky v rozsahu běžných meta/lidských rozsahů (tzn. 
žádný ultrazvuk či infrazvuk). Schopnost může být použita pro oklamání zabezpečení, ať už 
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lidského či technologického. Hází se opoziční test Charisma + Přesvědčování VS hodnocení 
systému, nebo proti Vnímání + Intuice (pokud jde o osobu). tato schopnost také umožňuje 
nechat vycházet hlas adepta odjinud v dosahu Magie x 2 metrů. 
 
 

Iniciace 
 
 Jak roste zkušenost a moc postavy, brzy zjistí že další postup do tajů magie bude možný až 
po jejím hlubším porozumění probuzeného světa. A tak podstupuje Iniciaci, zasvěcení do 
vyšších schopností, které získají a do hlubšího poznání samotné magie. 
 Iniciace vyžaduje dlouhou přípravu a studium dle obvyklostí kouzelníkovy tradice. mágové 
mohou dlouho studovat některý problém magie, šamani mohou zase svého duchovního rádce 
následovat do nějakého questu.  
 Iniciací získá postava přístup k novým schopnostem magie, kterým se říká Metamagie, 
přístup do metaplánů a její magie vzroste i nad přirozené maximum 6. Iniciaci mohou 
podstoupit postavy s výhodami Kouzelník, Adept a Mystický adept. 
 Iniciace je měřena ve stupních. Na konci své první iniciace získá postava stupeň 1, na druhé 
stupeň 2 apod. To jsou jen herní termíny, každá tradice pojmenovává stupně po svém. 
 Cena iniciace je 10 + (3 x stupeň) v bodech Karmy. Tato částka musí být zaplacena, aby 
bylo dosaženo nového stupně. 
 Stupeň iniciace postavy nemůže přesáhnout atribut magie, pokud je Magie postavy snížena 
pod stupeň její iniciace, postava ztratí tento stupeň iniciace a metamagii, kterou tím získala. 
 
Schopnosti Iniciovaných 
 
 Zvýšení Magie 
 Přirozené maximum atributu Magie Iniciovaných je 6 + stupeň Iniciace. Ale stále bude 
muset platit Karmu aby si zvýšil vlastní atribut Magie, jen se zvýší maximum atributu. 
 
 Metaplanární přístup 
 Po první iniciaci má postava schopná astrální projekce přístup do metaplánů. 
 
 Metamagie 
 Na každém stupni Iniciace si může postava vybrat jednu z následujících oborů Metamagie. 
není - li řečeno jinak, žádná schopnost se nedá vzít více než jednou. 
 Adepti se mohou naučit jen metamagické techniky Soustředění, Měnitelné signatury a 
Maskování. 
  Soustředění - Postava lépe odolává odlivu používajíc světskou techniku příslušnou 
zvyklostí své tradice k uklidnění své mysli. Při provádění své techniky na soustředění má 
postava na svůj test odolnosti vůči odlivu tolik kostek, kolik je její stupeň iniciace. 
Soustředění vyžaduje volnou akci, která musí být využita v té samé akční fázi, jako se 
odolává odlivu. postava musí být fyzicky schopná provádět své soustředění, tedy moci volně 
mluvit, tancovat nebo provádět jiné věci. Soustřeďovací techniky zahrnují například 
zaříkávání v latině, tancování, provádění tajemných gest apod. 
  Měnitelná signatura - Iniciovaná postava může měnit svou astrální signaturu podle 
vůle, pozměnit ji tak, aby podle ní nemohla být postava identifikována, padělat astrální 
signaturu jiného kouzelníka nebo snížit čas, po který bude signatura trvat. 
 Když se někdo pokouší poznat padělanou signaturu, přidejte k jeho prahovému číslu na test 
Uchopování stupeň iniciace padělatele. Pokud tedy kouzelník studuje padělanou signaturu a 
padělatel má stupeň iniciace 2, potřebuje kouzelník 3 úspěchy jako obvykle, aby vůbec 
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signaturu zaznamenal, ale aby pod nánosem padělaného rozeznal původní signaturu, tak to 
potřebuje 5 úspěchů. Padělatel ovšem musí nejprve shlédnout signaturu někoho jiného, aby ji 
mohl padělat. 
 Iniciovaní dokážou také zkrátit dobu, po kterou bude astrální signatura patrná. Stupeň 
iniciace odečtěte od počtu hodin, po kterou by měla být signatury patrná. 
  Maskování - Postava může změnit vzhled své aury či astrální formy následovně: 
může vypadat světsky, vypadat tak, že její Magie je vyšší či nižší až o stupeň iniciace, nebo 
vypadat tak, že to je jiný druh astrálního tvora. 
 Když se někdo pokouší prohlédnout auru iniciovaného, který používá Maskování, hází se 
opoziční test Uchopování + Intuice VS Intuice + Magie + stupeň iniciace iniciovaného. Pokud 
získá méně úspěchů, uvidí ten někdo falešnou auru, pokud více, uvidí jak falešnou tak i 
pravou auru. 
 Aby mohla postava maskovat svou auru jako auru ducha nebo jiné astrálně aktivní bytosti, 
musí být samozřejmě schopna astrální projekce. 
  Oživení - Kouzelník dokáže, aby se udržovaná kouzla udržovala sama. Kouzelník 
sešle kouzlo jako obvykle, je třeba za použití komplexní akce utratit tolik bodů Karmy, kolik 
je účinnost kouzla. Pak se kouzlo udržuje samo do nekonečna, nebo dokud ho  někdo nezničí. 
Kouzlo se bere jako aktivní, a tak přes ně může být kouzelník vystopován, na druhou stranu 
kouzelník nemá postih za udržování. 
 Počet bodů Karmy daných do oživení kouzla se přidává jako kostky navíc do jakéhokoli 
testu, které musí kouzlo učinit (například když se ho někdo pokusí zlomit.). Kouzelník může 
dokonce zvýšit odolnost kouzla tím, že zaplatí více bodů Karmy, než je nutně třeba, 
maximálně však účinnost kouzla Karmy navíc. Pokud je kouzlo zlomeno, končí. Kouzelník 
může také kouzlo, pokud je astrálně vnímá, kdykoli ukončit, ovšem Karma do něj vložená se 
mu už nijak nevrátí. Pokud je kouzlo, nebo skončí z jiného důvodu, autor kouzla se o tom 
okamžitě dozví. 
  Zaštítění - Postava se naučí lépe bránit sebe i ostatní před nepřátelskými kouzly, ke 
svým standardním kostkám Protikouzlení si přidává tolik kostek, kolik má stupňů iniciace. 
tyto dodatečné kostky se netají využít pro jiné použití Protikouzlení, než ochranu sebe sama či 
ostatních před nepřátelskými kouzly. 
 
 

Ohniska 
 
 Jsou astrální stavby, které jsou vázány na fyzický objekt, které pomáhají kouzelníkům při 
magických úkonech. Konkrétní fyzická podoba závisí na tradici majitele, ale probuzené 
postavy si mohou připoutat jakákoli ohniska, bez ohledu na svou tradici. 
 Obecně existuje několik typů ohnisek, obvykle přidávají kostky na magické úkony, které se 
vážou k typu ohniska. 
 Moc ohniska je opět měřena účinností ohniska. 
 Než začne ohnisko postavě pomáhat, musí si je postava připoutat. je třeba zaplatit tolik 
bodů Karmy, kolik uvádí tento přehled. 
 Ohnisko Kouzlení 4 x účinnost 
 Ohnisko Protikouzlení 3 x účinnost 
 Udržovací ohnisko 2 x účinnost 
 Vyvolávací ohnisko 4 x účinnost 
 Ohnisko Zahánění 3 x účinnost 
 Ohnisko Vázání 3 x účinnost  
 Zbrojní ohnisko (3 + dosah zbraně) x účinnost 
 Silové ohnisko 8 x účinnost 
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 Připoutání ohniska vyžaduje rituál, který trvá tolik hodin, kolik je účinnost ohniska. Žádné 
speciální materiály nepotřebuje, jen to ohnisko. na konci rituálu se zaplatí Karma. 
 jakmile je zaplacena Karma, může vlastník využívat schopnosti ohniska. jedno ohnisko si 
najednou může připoutat jen jedna osoba. Pokud postava najde nebo vezme ohnisko někomu 
jinému, musí si ho připoutat, aby jí sloužilo. Takové připoutání ovšem zruší připoutání 
původního majitele. Ohnisko má na sobě vždy astrální signaturu svého vlastníka. Spojení 
mezi ohniskem a majitelem lze vystopovat z astrálního prostoru. 
 Žádný kouzelník si nemůže připoutat více ohnisek, než je jeho Magie., Bez ohledu na to, 
kolik ohnisek může kouzelník mít, na jedny rezervy kostek na určitý magický úkon může 
kouzelník přidat kostky jen z jednoho ohniska. 
 Než se dá ohnisko použít, musí se aktivovat. To zabere jednoduchou akci, ale samotné užití 
už akci nepotřebuje (ovšem použití zbrojního ohniska potřebuje komplexní akci, stejně jako 
použití jakékoli jiné zbraně nablízko). Deaktivace je volná akce a může se provést kdykoli. 
 Maximální počet ohnisek, které může mít postava najednou aktivována, odpovídá 
hodnocení Logiky postavy. Jakmile je ohnisko aktivováno, funguje, dokud je na majiteli (tedy 
je nošeno, připnuto, zavěšeno, drženo či je v kapse nebo v měšci, v mošně nebo třeba batohu). 
Pokud je ohnisko sundáno z majitele nebo je upuštěno, je okamžitě deaktivováno a výhody z 
něj okamžitě končí. Musí být poté znovu aktivováno.  
 Aktivované ohnisko se s kouzelníkem v astrální projekci přenese do astrálu. Pokud si tedy 
chce kouzelník vzít s sebou do astrálu nějaká ohniska, musí si je předem aktivovat (ovšem 
deaktivovat je může kdykoli.) 
 
Ohniska Čarodějnictví  
 Jsou určeny ku pomoci dovednostem Čarodějnictví. Každé ohnisko kouzlení je při tvorbě 
stvořeno pro určitou kategorii kouzel a tato kategorie se pak už nedá změnit. 
  Ohnisko Kouzlení - Přidává svou účinnost kostek do kouzelníkových rezerv pro 
Kouzlení a Rituální kouzlení. Může být použito buď pro lepší efektivitu kouzle nebo pomoci 
při odolávání odlivu. 
  Ohnisko Protikouzlení - Přidává své hodnocení ke kostkám Protikouzlení na jakýkoli 
pokus o použití této dovednosti ale pouze v případě, pokud nepřátelské kouzlo spadá do 
kategorie kouzel, pro které bylo ohnisko vyrobeno. 
  Udržovací ohnisko - Je zvláštní v tom, že nepřidává žádné kostky, ale kouzelník 
může skrze něj udržovat udržovací kouzla atak nemít postih -2. Kouzlo udržované pomocí 
ohniska ale nemůže mít vyšší účinnost než je účinnost ohniska. Pokud je ohniskem udržované 
kouzlo zlomeno, kouzlo končí ale ohnisko je stále připoutáno svému majiteli a je připraveno 
držet jiné kouzlo. 
 
Ohniska duchů 
 Jsou určeny ku pomoci dovednostem Vyvolávání. Každé ohnisko duchů je při tvorbě 
stvořeno pro určitý typ duchů a tato volba se po dokončení ohniska už nedá měnit. 
  Povolávací ohnisko - Přidává kostky své účinnosti pro jakýkoli pokus povolat ducha 
příslušného ohnisku. Tyto kostky se dají použít buď pro zlepšení testu Povolávání nebo pro 
odolávání odlivu. 
  Zaháněcí ohnisko - Přidává kostky své účinnosti k pokusům o zahánění příslušného 
typu duchů. Tyto rezervy zvyšují rezervy kostek kouzelníka v testu Magie + Zahánění. 
  Vázací ohnisko - Přidává kostky své účinnosti do rezerv kouzelníka pro testy vázání 
či znovuvázání příslušného typu duchů. Bonus ohniska se dá použít buď ke zlepšení výhlídek 
testu Magie + Vázání nebo při odolávání odlivu. 
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Zbrojní ohniska 
 Ve fyzickém světě přidává zbrojní ohnisko kostky své účinnosti do rezerv kostek postavy 
pro boj nablízko s danou zbraní. Postava stále spoléhá na své fyzické atributy a dovednosti, 
zbrojní ohnisko je ale činí efektivnějšími. To se vztahuje i na astrálně vnímající postavy, 
bojující s protivníkem v astrálním plánu. Zbojní ohnisko přidává svou účinnost kostek i v boji 
proti astrálním formám. V astrálním plánu se na boj hází Vůle + Astrální boj + kostky 
zbrojního ohniska. Poškození ohniska je stejné ve fyzickém i astrálním plánu. 
 
Silová ohniska 
 Jsou nejsilnější a nejcennější. Přidávají kostky své účinnosti ke všem testům postav, ve 
kterých nějak figuruje Magie postavy. tedy například pro sesílání kouzel, povolávání a 
kontrolu duchů, a průchod astrálními bariérami. Silové ohnisko ovšem nepomůže v 
Protikouzlení při obraně proti právě seslanému kouzlu, ani nenapodobuje unikátní vlastnosti 
zbrojního ohniska. 
 
 
 

Duchovní rádci 
 
 Některým probuzeným se zdá, že si je vybrali, či že jsou přitahování k určitému zvířeti, 
mytologické figuře či konceptu. Tyto entity jsou symbolikou jejich osobnosti, jejich vztahu k 
magii, nebo jejich duchovní víry a vážou je hlouběji na cestu  praktikování magie. Když se v 
postavě probudí schopnost manipulovat s magií, může silněji vnímat tyto entity, které nabírají 
stále hmatatelnější existence. Mohou k nim telepaticky mluvit, nebo se dokonce zhmotnit, 
nebo se zjeví jako průvodci v astrálním světě. 
 Každý duchovní rádce ztělesňuje určitý ideál a hledáním cesty ke stejnému ideálu získává 
kouzelník magickou sílu. Členové jakékoli tradice mohou mít duchovní rádce, včetně adeptů. 
 Postava má duchovního rádce, pokud si během tvorby postavy vezme výhodu Duchovní 
rádce. 
 
 GM může použít duchovního rádce jako nástroj, který předává informace postavě skrze 
různá znamení, stopy, náznaky a někdy dokonce přímou radou - to vše může a mělo by 
zlepšovat roleplaying. Události průběhu hry mohou být například naznačeny ve snu, který se 
postavě bude znát. Někdy se může duchovní rádce stát hybnou silou v pozadí celého příběhu. 
 Pokud kouzelník sejde ze své cesty, duchovní rádce mu nějak naznačí jeho pochybení, 
napravil své chování. Pokud se kouzelník nebude snažit o nápravu, může postupně přijít o 
výhody, které mu duchovní rádce dává, neboť ten ho začne opouštět. Kouzelník tím může 
ztratit bod Magie. Jen snaha o dosažení původního ideálu může postavě navrátit ztracené 
schopnosti. Dle úvahy GM může být na toto téma sehrán speciální příběh. 
 
Modifikátory duchovních rádců 
 Duchovní rádce představuje jisté omezení kouzelníkova chování, ale také představuje určité 
výhody kostek navíc při Čarodějnictví nebo Vyvolávání duchů dle ideálu duchovního rádce. 
 Některé modifikátory vyžadují aby si hráč postavy vybral určitý bonus. Jakmile je to 
uděláno, je to napořád. 
 
Příklady archetypů duchovních rádců 
 Následují některé příklady archetypů duchovních rádců, které ale nemohou být použity 
stejně pro všechny kultury. další typy archetypů by měly následovat v některém ze 
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sourcebooků, ale samozřejmě hráč a GM mohou spolupracovat na vytvoření archetypu, který 
by pojetí dané postavy vyhovoval nejlépe. 
 
 Medvěd 
 Dá se nalézt ve všech kulturách kde jsou známi medvědi, od Severní Ameriky přes Evropu 
po Asii. Je silný, ale laskavý a moudrý. Má tendence pohybovat se pomalu, pokud není nutná 
rychlost. Medvěd se rozzuří jen pomalu, ale pak je v bitvě strašlivý. Má sklony být klidný a 
družný. Je léčitelem a ochráncem přírodního světa. Není - li dobrý důvod, neodmítne 
léčitelskou pomoc. 
  Výhody: +2 kostky pro Léčivá kouzla, +2 kostky pro odolávání fyzického poškození. 
  Nevýhody: pokud je medvěd zraněn (obdrží fyzické zranění) může se z něho stát 
berserk. Proveďte test Vůle + Charisma (použijte postihy za zranění). Postava bude zuřit 3 
kola, za každý úspěch odečtěte 1 kolo zuřivosti. 3 úspěchy znamenají, že postava nebude 
vůbec zuřit. Zuřivý kouzelník půjde po útočnících bez ohledu na vlastní bezpečnost. Pokud 
dostane kouzelník nepřítele před koncem časového limitu, zuřivost sama odezní. 
 
 Kočka 
 Kočka je ctěna v kulturách celého světa. Je považována za strážkyni mystických tajemství i 
života po smrti. Zná jistě mnoho tajemství, ale podělí se o ně jen s tím, kdo má v jejích očích 
cenu. Je lstivá a tichá, i arogantní. Se svou kořistí si hraje, než aby přímo zabila, bude 
provokovat, zastrašovat a mást. 
  Výhody: +2 kostky pro Šalebná kouzla, +2 kostky pro Gymnastiku nebo na testy 
Infiltrace (výběr jednoho z toho je na hráči). 
  Nevýhody: kočičí kouzelníci si hrají se svou kořistí. Dokud postava neprovede 
úspěšně test Vůle + Charisma (3), nemůže provést útok, který by vyřadil cíl (to znamená 
bojová kouzla musí být seslána s takovým poškozením a účinností, které nezničí cíl. Pokud je 
ale postava zraněná, veškerá legrace jde stranou. 
 
 Temný Král  
 Přísný vládce Země Mrtvých dlí ve svém království hluboko pod zemí. Vládne nad duchy 
mrtvých a zná mnoho tajemství ležících hluboko pod zemí. 
  Výhody: +2 kostky na testy Vnímání a Uchopování, +2 pro duchy člověka. 
  Nevýhoda: -1 kostka na odolávání vůči fyzickému poškození. 
 Pes 
 Pes je loajální přítel, zuřivě brání svůj domov a ty, kteří jsou pod jeho ochranou.Pes 
ochraňuje lidi před škodlivou magií a zlými duchy. Pes je loajální, šlechetný a připraven 
pomoci těm, kteří mu prokážou laskavost. Je prostomyslný, často až na hranici tvrdohlavosti. 
  Výhody: +2 kostky na Detekční kouzla, +2 kostky na duchy člověka 
  Nevýhody: Psí kouzelník je tvrdošíjně loajální. Nemůže nechat někoho vzadu, zradit 
své druhy nebo nechat někoho obětovat se za něho samého bez úspěšného testu Vůle + 
Charisma (3) 
 
 Zabiják drak ů 
 tento nejhrdinštější duchovní rádce je také ten, kdo nevíce miluje zábavu. Bojuje, aby 
ochránil své vlastní před vším nebezpečím, také nade vše miluje dobrou společnost. je velkým 
bratrem, který má přátelský zájem na všem, co dělá jeho rodina. I když je někdy naivní, dělá 
si věrné přátele a smrtící nepřátele. Draci, které zabíjí, se mění podle času a epochy. Dnes 
jsou to hlavně moderní monstra jako je zločin, zvláště organizovaný, znečišťování přírody, 
korupce. Hraje tvrdě a bojuje tvrdě, pokud dá slovo, neporuší ho. Kouzelníci zabijáci draků se 
chovají se ctí a s respektem a to vyžadují i od ostatních. 
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  Výhody: +2 kostky na bojová kouzla, +2 kostky na testy na jednu sociální dovednost 
dle výběru. 
  Nevýhody: Pokud zabiják draků poruší slib, ať už vědomě či neúmyslně, má postih -1 
na všechny testy, dokud slib nesplní, nebo dokud jinak nenapraví svoji chybu. 
 
 Orel 
 Je pták, který létá nejvýše, kulturami Evropy, Severní a Střední Ameriky je považován za 
nejvznešenějšího. Je hrdý a osamělý, vidí vše, co se děje ve světě pod ním. Orlí kouzelníci 
jsou vznešenými ochránci čistoty přírody. Jsou netolerantní k těm, kdo nesdílejí jejich pohled 
na věc a mají silnou nedůvěru v technologii a její nástroje. Ti, kdo poškozují přírodu jsou 
Orlovi nepřátelé a ten podstoupí i velké nebezpečí, aby je porazil.  
  Výhody: +2 kostky na Detekční kouzla, +2 kostky na duchy vzduchu 
  Nevýhody: Orlí kouzelníci mají Alergii (na znečištění, mírnou) ale nemají za ni 
bonusové PB. 
 
 Ohňonoš 
 Ohňonoš ukradl z nebes tajemství ohně a dal je meta/lidem, jako dar a nástroj. Představuje 
dobrotu a starostlivost, ale jeho dobré úmysly ho často dostanou do potíží a jeho plány pracují 
proti němu. Je tvarovatel a tvořitel, který dělá nové věci z prvotní hlíny a pak jim vdechuje 
jiskru života. Ohňonoš se často zasvětí do zlepšování ostatních, často na jejich vlastní 
náklady. Kouzelníci Ohňonoše se často oddají jedné věci, kterou pak následují s velkým 
zanícením. 
  Výhody: +2 kostky na manipulační kouzla, +2 kostky na duchy ohně. 
  Nevýhody: -1 kostka na Šalebná kouzla 
 
 Měsíční panna 
 Je ztělesněním noční oblohy. Je náladová, proměnlivá, emocionální, někdy velkorysá a 
příjemná, někdy divoká a nepředvídatelná. Reprezentuje triumf pečovatelských způsobů ženy 
nad destruktivními způsoby mužů. Není tedy překvapením, že je následována nejvíce ženami. 
  Výhody: +2 kostky na Šalebná kouzla, +2 kostky na Vyjednávání 
  Nevýhody: -1 kostka na bojovou magii. 
 
 
 Hora 
 Je zakořeněna hluboko v srdci Země, ale dosahuje vysoko. Má sice neomezenou sílu výdrž, 
ale omezuje ji její neměnná přirozenost. Hora je neústupnou a tvrdohlavou silou a je obtížné 
přesvědčit tyto kouzelníky o něčem jiném, pokud se už rozhodli pro svoji pravdu. 
  Výhody: +2 kostky na testy Protikouzlení, +2 kostky na duchy země 
  Nevýhody: Když si kouzelník Hory něco naplánuje, upne se na to. Aby vůbec přešel 
na jiný plán, musí provést test Vůle + Charisma (3). pokud neuspěje, bude pokračovat v 
původním plánu, i kdyby měl pokračovat sám.  
 
 Krysa 
 Krysu můžeme najít jen tam, kde je člověk, kdo jiný by si ji tak vydržoval? Krysa je čistič, 
mrchožrout, tichý zloděj, který si bere to co potřebuje k přežití. Nemá ráda práci na otevřené 
scéně, raději pracuje ve stínech a boji se vyhýbá kdykoli jen může. Ovšem když musí bojovat, 
bojuje na život a na smrt. 
  Výhody: +2 kostky na Manipulační kouzla, +2 kostky na duchy vzduchu. 
  Nevýhody: Kdykoli se krysí kouzelník ocitne v bojové situaci, musí provést test Vůle 
+ Charisma aby okamžitě neutekl. Pokud není kam utéci, musí bojovat. 
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 Havran 
 Všeobecně v kulturách světa přináší havran potíže a neštěstí. Je podvodník a měnitel, 
 temný a bludný. Jdou mu k duhu chaos i neštěstí, ale nezpůsobuje je, jen vidí možnosti, kde 
se co může přihodit. Havran miluje jídlo a jen málokdy odmítne nabízený pokrm. 
  Výhody: +2 kostky na Manipulační kouzla, +2 kostky na duchy vzduch 
  Nevýhody: Havraní kouzelník musí provést test Vůle + Charisma (3) aby se vyhnul 
využití neštěstí někoho jiného ku vlastnímu prospěchu. 
 
 Moře 
 Je místem zrození všech živých bytostí. Je nevyzpytatelné a náladové, v jeden okamžik 
tiché a přívětivé, v ten druhý bouřlivé a ničící. Ačkoliv vlastní velké bohatství, dobře střeží to, 
co se mu dostane do rukou.  Může být velkým spojencem, ale musí se s ním jednat  s velkým 
respektem.  
  Výhody: +2 kostky na vodní duchy, +2 kostky na plavání 
  Nevýhody: -1 kostka od testů vyjednávání 
 
 Svůdnice 
 Je inkarnací touhy. Má mnoho rozmarů a nectností, které musí často uspokojovat. 
Povzbuzuje chtivost a žárlivost, hledá, jak zapálit touhy ostatních. vyhýbá se přímým 
konfrontacím, ale líbí se jí, když ostatní bojují o její přízeň. je tu, aby využívala slabostí a 
nebude váhat obětovat ty., kteří jí budou stát v cestě. 
  Výhody: +2 na Šalebná kouzla, +2 na testy Přesvědčování 
  Nevýhody:  Svůdnice musí uspět v testu Vůle + Charisma (3), aby se vyhnula oddání 
se neřestem (/drogy, BTL, sex atd.), když je příležitost.  
 
 Žralok  
 Je chladný a neúprosný válečník. Jeho moc je známa všem, kdo bydlí blízko moře. Když 
udeří, udělá to bez milosti a do zuřivosti se dostane už pachem krve své oběti. Žraločí 
kouzelníci mají zvyk cestovat, jsou poutníky, věčně v pohybu. Ale vždy to jsou obávaní 
válečníci. Věří, že jedině mrtvý nepřítel je dobrý nepřítel. Když je vyzván, nebude ztrácet čas 
hrozbami, rovnou udeří, aby zabil. 
  Výhody: +2 kostky na Bojová kouzla, +2 kostky na vodní duchy 
  Nevýhody: Když zraní žraločí kouzelník protivníka, nebo když je zraněn, může se 
pomást, podobně jako Medvěd. Pokud hráč chce, pomatený žraločí berserk bude útočit na už 
mrtvé tělo poslední oběti místo aby zaútočil na nový cíl. 
 
 Had 
 Had je moudrý a zná mnohá tajemství. je dobrý rádce, ale za své služby si vždy něco 
vyžádá. hadí postavy bojují jen aby ochránily sebe a ostatní. Jsou posedlé získáváním 
znalostí, poznáváním tajemství jsou pro to ochotny i dost riskovat. Vymění své znalosti s 
ostatními za cokoli, co mohou nabídnout. 
  Výhody: +2 na Detekční kouzla, +2 kostky na vázání 
  Nevýhody: -1 kostka na Bojová kouzla 
 
 Hromový pták 
 Je úchvatným tvorem s v sobě vrozenou bouří. Jeho křídla jsou temnými mraky, jeho zobák 
a spáry jsou blesky, a jeho křik je duněním bouře. Je silou, často divokou, ale nezbytnou k 
zachování země a k pokračování cyklu života. Hromový pták je síla, ke které se musí 
přistupovat s respektem a také opatrně, už kvůli hněvu, který se v něm může probudit. 
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  Výhody: +2 kostky pro vzdušné duchy, +2 kostky na testy Zastrašování 
  Nevýhody: Hromový kouzelník musí uspět v testu Vůle + Charisma (3) aby se vyhnul 
nutkání odpovědět na každou urážku. 
 
 Podvodník 
 Je chytrák, bystrého těla i mysli, mistr klamu a vytáček. Vždy vymýšlí nové způsoby jak 
přelstít své nepřátele, než aby s nimi bojoval. Dává přednost ve službě jiným, ale za jejich 
zády hledá a krade to, co ho zajímá.Jeho triky ale mají zpětnou reakci, která dostane obvykle 
všechny do potíží, ale Podvodníkova chytrost a lstivost nakonec zvítězí. 
  Výhoda: +2 kostky pro Šalebná kouzla, +2 kostky na testy  Přesvědčování 
  Nevýhoda: Podvodnický kouzelník musí uspět v testu Vůle + Charisma (3) aby se 
vyhnul využití příležitosti a provedení nějakého chytrého triku či podvůdku, i když by tím 
měl dostat do potíží sebe a ostatní. 
 
 Moudrý válečník 
 Je vycvičen v umění války, kdy bitva je pro něj formou umění, která prověří schopnosti 
mysli stejně jako těla. Studuje taktiku svých nepřátel a poráží je díky kombinaci lepší 
strategie a bitevní zkušenosti. Moudrý válečník nejedná z pozice bitevní zuřivosti, ale z 
pozice znalostí a moudrosti. Musí následovat válečnický kodex cti a musí podle něj jednat 
nebo riskuje ztrátu své cti.  
  Výhody: +2 kostky na Bojová a Detekční kouzla 
  Nevýhody: Pokud jedná Moudrý válečník nečestně, má postih -1 na všechny testy, 
dokud nenapraví své chování. 
 
 Vlk  
 Po celém světě je Vlk znám jako lovec a bojovník. Je oddán ostatním členům své smečky. 
Jak se už odnepaměti říká, Vlk je vítězem v každém boji, až na ten poslední, v němž zemře. 
Vlčí kouzelníci jsou až k smrti oddáni své rodině a přátelům. Neukážou zbabělost v boji a 
jejich slovo je zavazuje. 
  Výhody: +2 kostky na Bojová kouzla, +2 kostky na zvířecí duchy 
  Nevýhody: Vlčí kouzelník musí úspěšně provést test Vůle + Charisma (3), aby mohl 
ustoupit z boje. 
 

Pouliční grimoár 
 
 Následuje seznam kouzel běžných ve stínech roku 2070. Tyto názvy běžně používají 
runneři, jiní je mohou nazývat jinak, ale statistiky budou stejné. 
 
Charakteristiky kouzla  
  
 Kategorie 
 Popis způsobu, jakým kouzlo ovlivňuje cíl. Jsou tyto kategorie: Bojová, Detekční, Léčivá, 
Šalebná a Manipulační. 
 
 Typ 
 Buď je kouzlo manové nebo fyzické. manová kouzla ovlivňují cíl skrze manu, která proudí 
astrálním plánem a fyzickým plánem. Tomuto spirituálnímu způsobu se dá odolávat jen Vůlí 
živých bytostí, neovlivní neživé věci.  
 Fyzická kouzla ovlivňují přímo tělo, odolává se Tělem, mohou ovlivnit i neživé věci. 
Astrální formy mohou zasáhnout jen manová kouzla. 
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 Dosah 
 Je dosahem, ve kterém musí být cíl kouzla, aby mohlo být kouzlo sesláno. Pro většinu 
kouzel je to linie výhledu (nebo také dohled). pokud sesilatel vidí cíl, nezávisle na 
vzdálenosti, kouzlo může být sesláno.  
 Některá kouzla, hlavně léčivá, vyžadují k úspěšného seslání aby se sesilatel dotknul cíle. 
Pokud se jedná u nedobrovolný cíl, musí sesilatel na cíl provést úspěšný neozbrojený útok 
jako součást té komplexní akce, kdy se sesílá kouzlo. K úspěšnému seslání stačí jediný čistý 
úspěch z neozbrojeného útoku. 
 U dosahu kouzla mohou být uvedeny ještě další požadavky. Některá kouzla vyžadují 
dobrovolný neodolávající cíl, bezvědomé osoby se považují za dobrovolníky. Jiná kouzla 
ovlivní všechny platné cíle v dané oblasti, která je definována jako kruh (či spíše polokoule) s 
poloměrem účinnost kouzla v metrech (Viz prostorová kouzla) 
 
 Prahová kouzla 
 Mnoho kouzel vyžaduje prahové číslo - minimální počet úspěchů, kterých se musí 
dosáhnout, aby kouzlo fungovalo. Ostatním kouzlům zase odolává cíl, což se bere jako 
opoziční test. Kouzlům, které ovlivňují neživé věci, se neodolává, ale mohou mít prahové 
číslo, aby kouzlo vůbec fungovalo. 
 
 Trvání 
 Je buď Okamžité, Udržované nebo Permanentní. 
  Okamžitá kouzla - Končí přesně v ten okamžik, kdy jsou seslaná a jejich plný efekt je 
okamžitý. 
  Udržovaná kouzla - Trvají tak dlouho, dokud se na ně kouzelník soustředí. 
  Permanentní kouzla - Musí být udržována po nějaký čas, ale potom se jejich efekt 
bere jako permanentní a jejich efekt už nevyžaduje magii či soustředění. Čas nutný pro 
udržování kouzla je 2 x Odliv bojových kol. 
 
 Hodnota odlivu 
 Odliv je založen na účinnosti kouzla, čím větší účinnost, tím silnější odliv. Obvykle je to 
(Účinnost / 2 ) ± něco nebo nic, to záleží na každém kouzlu. pokud účinnost kouzla přesáhne 
Magii sesilatele, působí kouzlo fyzické zranění, obvykle ale omráčení. Odliv je vždy min. 1. 
Bojová kouzla 
 
 Rozlišujeme je na přímá a nepřímá. 
  Přímá bojová kouzla - Směřují ničivou sílu přímo do vnitřku cílové bytosti, a tak se 
ne počítá zbroj.  
 Vyhodnoťte je jako opoziční test Magie + Kouzlení sesilatele VS Tělo (fyzická kouzla) nebi 
Vůle (manová kouzla) cíle + Protikouzlení (je - li k dispozici.) Je třeba mít alespoň jeden čistý 
úspěch, aby kouzlo fungovalo. Pokud jsou tato kouzla sesílána proti neživým objektům, jde o 
test úspěšnosti, sesilatel musí mít dost úspěchů aby přebil Odolnost objektu. Čisté úspěchy 
zvyšují poškození jako obvykle (i když neživé objekty neprovádějí test odolávání proti 
kouzlu). 
  Nepřímá bojová kouzla - Vytvoří externí ničivé medium (často elementální povahy), 
které zaútočí na cíl. 
 Vyřešte jako útok na dálku, sesilatel provádí test Magie + Kouzlení proti Reakci cíle. Pokud 
kouzlo zasáhne, cíl odolává Tělo + polovina nárazového pancíře (+ Protikouzlení, je - li k 
dispozici)., každý úspěch snižuje hodnotu poškození. Pokud modifikovaná hodnota poškození 
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nepřevýší modifikovaný pancíř, z fyzického zranění je omráčení. Neživé věci odolávají 
poškození z nepřímého bojového kouzla dvojnásobkem svého pancíře (viz Bariéry). 
  Elementální efekty - Mnoho nepřímých bojových kouzel využívá poškozující 
elementální energie , jako je poškození ohněm, elektřinou atd. Pak se odolává jen polovinou 
nárazového pancíře, zaokrouhleno nahoru (jak už bylo řečeno). 
 Tato kouzla mohou mít na okolní prostředí sekundární efekt. Ohnivá koule může například 
zapálit munici, palivo atd. 
  Hodnota poškození - Je založena na účinnosti kouzel, účinnost vybírá sesilatel v 
okamžiku seslání. Čisté úspěchy z testu sesílání zvyšují poškození, každý čistý úspěch o 1. U 
každého kouzla je napsáno, zda způsobuje omráčení nebo fyzické zranění. 
 
 Kyselinový proud (Nepřímé, Elementální) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)+3 
 Toxická vlna (Nepřímé, Elementální) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled (prostorové), Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, 
Odliv: (uč/2)+5 
 Tato kouzla vytvoří leptající tekutinu, která oblije cíl, způsobuje strašné popáleniny a užírá 
organický a kovový materiál - považujte to za poškození kyselinou (s příslušným 
sekundárním poškozením zasaženého cíle). Kyselina mizí hned kolo po seslání ale následky 
zůstávají. 
 Kyselinový proud je kouzlo na jeden cíl, Toxická vlna je prostorové kouzlo. 
 
 Štulec (Nepřímé) 
 Typ: fyzické, Dosah: dotek, Poškození: omráčení, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)-2 
 Úder (Nepřímý) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled, Poškození: omráčení, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2) 
 Tlaková vlna (Nepřímé) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled (prostorové), Poškození: omráčení, Trvání: okamžité, Odliv: 
(uč/2)+2 
 Tato kouzla smetou cíl (či cíle) neviditelnou psychokinetickou silou. Úder je na jeden cíl, 
Tlaková vlna je prostorové kouzlo, Štulec vyžaduje, aby se sesilatel dotknul cíle. 
 
 
 
 Smrtící dotek (Přímé, Dotykové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)-2 
 Manový blesk (Přímé) 
 Typ: manové, Dosah: dohled, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2) 
 Manová koule (Přímé, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dohled (prostorové), Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, 
Odliv: (uč/2)+2 
 Tato kouzla směřují ničivou magickou sílu dovnitř cíle, způsobují fyzické zranění. Jako jiná 
manová kouzla, ovlivňují jen živé a astrální cíle a je jim odoláváno Vůlí. 
 Manový blesk je na jeden cíl, Manová koule je prostorové kouzlo a Smrtící dotek je 
dotykové kouzlo. 
 
 Plamenomet (Nepřímé, Elementální) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)+3 
 Ohnivá koule (Nepřímé, Elementální, Prostorové) 
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 Typ: fyzické, Dosah: dohled (prostorové), Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, 
Odliv: (uč/2)+5 
 Tato kouzla vytvoří explozi plamenů, které obklopí cíl či cíle. Kouzla způsobují poškození 
ohněm. 
 Plameny vyhoří ihned poté, co zasáhnou cíl, ale jejich sekundární efekt může zapálit 
hořlavý materiál, který může hořet, dokud neshoří, nebo dokud ho někdo neuhasí. 
 Plamenomet je kouzlo na jeden cíl, Ohnivá koule je prostorové kouzlo. 
 
 Blesk (Nepřímé, Elementální) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)+3 
 Prostorový blesk (Nepřímé, Elementální, Prostorové) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled (prostorové), Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, 
Odliv: (uč/2)+5 
 Tato kouzla vytvoří a řídí ničivý výboj elektrické energie, který způsobuje poškození 
elektřinou.  
 Blesk je na jeden cíl, Prostorový blesk je prostorové kouzlo. 
 
 Silový dotek (Přímé, dotykové) 
 Typ: fyzické, Dosah: dotek, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)-1 
 Silový blesk (Přímé) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled, Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)+1 
 Silová koule (Přímé, Prostorové) 
 Typ: fyzické, Dosah: dohled (prostorové), Poškození: fyzické zranění, Trvání: okamžité, 
Odliv: (uč/2)+3 
 tato kouzla směřují ničivou magickou sílu do cíle, způsobují fyzické poškození, ovlivňují 
živé i neživé cíle, u živých se odolává Tělem. 
 Silový blesk je kouzlo na jeden cíl, Silová koule je prostorové kouzlo, Silový dotek je 
dotekové kouzlo. 
 
 Sražení (Přímé, Dotekové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Poškození: omráčení, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)-3 
 Omračující blesk (Přímé) 
 Typ: manové, Dosah: dohled, Poškození: omráčení, Trvání: okamžité, Odliv: (uč/2)-1 
 Omračující koule (Přímé, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dohled (Prostorové), Poškození: omráčení, Trvání: okamžité, Odliv: 
(uč/2)+1 
 Tato kouzla směřují magickou energii přímo do cíle, způsobují omráčení. Často se jim říká 
uspávací kouzla.   
 Omračující blesk je na kouzlo na jeden cíl, Omračující koule je prostorové kouzlo, Sražení 
je na dotek. 
 
 
Detekční kouzla 
 
 Jsou sesílána buď na sesilatele, nebo dotykem na někoho jiného. Použití smyslu může 
vyžadovat jednoduchou akci (viz Pozorování v detailu). Tato kouzla jsou buď: 
  Přímá - jako je třeba normální zrak 
  S prostorovým efektem - Ta pracují ve všech směrech najednou, jako třeba sluch 
  Psychická - Ta poskytují nějaký nadstandardní smysl, jako je třeba telepatie nebo 
předpovídání. 
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 A smysl může být ještě aktivní nebo pasivní: 
  Aktivní  - Smysl aktivně hledá či analyzuje informace, dokud se na to subjekt 
soustředí. Aktivní detekční kouzla se řeší jako opoziční test Magie + Kouzlení sesilatele VS 
Vůle (+ Protikouzlení, je - li). Proti objektům je to jen test úspěšnosti, prahové číslo záleží na 
Odolnosti objektu. Úspěchy z testu určují kvalitu získaných informací. (Viz dále). 
Protikouzlení se dá použít proti detekčním kouzlům a to i když o nich kouzelník neví. 
  Pasivní - Smysl je pouze zapnut a přijímá informace bez nějakého druhu interpretace. 
Pak slouží test seslání kouzla jako magický test vnímání, prahové číslo na úvaze GM. další 
efekty jsou v popisu kouzla. Tabulka úspěšnosti detekčních kouzel zhruba ukazuje jak kouzlo 
pracuje dle dosažených úspěchů (viz níže). 
 na obranu před pasivními detekčními kouzly nelze použít Protikouzlení, ale samozřejmě je 
lze použít na lámání udržovaných či oživených pasivních detekčních kouzel. 
  Dosah - Standardní dosah detekčních kouzel je Magie x účinnost kouzla v metrech. 
Rozšířený dosah je Magie x účinnost kouzla x 10 m. Jakékoli z níže uvedených kouzel se lze 
naučit ve verzi rozšířeným dosahem, odliv je ale u těchto kouzel o 2 vyšší. 
 Na každý cíl v dosahu kouzla není třeba zvláštního testu, hází se jen jednou (Magie + 
Kouzlení) a vyhodnotí se výsledky proti každému potencionálnímu cíli v dosahu. Pokud 
sesilatel udržuje kouzlo a do dosahu kouzla vstoupí nový cíl, GM na něj použije výsledky z 
původního testu seslání. 
  Fatály - Kouzlo může předat zkreslené informace. V případě kritického fatálu může 
GM dát +2 k hodnotě odlivu, odliv také může způsobovat fyzické zranění, také se může stát, 
že se účinky kouzla přenesou na někoho jiného v dosahu, popřípadě na protivníky. 
 
 Tabulka výsledků detekčních kouzel podle úspěchů 
 Čisté úspěchy Výsledek 
 1 Jen obecné informace, bez detailů. 
  (Příklad: Najdi život: Skupina metalidí) 
 2 Jen zevrubné podrobnosti bez menších detailů  
  (Příklad: Najdi život: Tři orkové a jedna trollka se pohybují tvým 
  směrem). 
 3 Větší i menší podrobnosti, některé detaily však mohou chybět, nebo 
  mohou být jinak. 
  (Příklad: Najdi život: Všichni běží a jsou ozbrojeni, se zbraněmi venku. 
  Ta trollka je vede) 
 4 Kompletně detailní informace. 
  (Příklad: Najdi život: Ta trollka je Moira, tvůj kontakt, je zraněná a ti  
  tři orkové ji před sebou popohánějí jako zajatce). 
 
 Analyzuj přístroj  (Aktivní, Přímé) 
 Typ: Fyzický, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2) 
 Kouzlo dovoluje poznat subjektu účel a ovládání přístroje či kusu vybavení v dosahu 
kouzla. Sesilatel musí mít dost úspěchů, aby přebil Odolnost objektu. Při nakládání s 
přístrojem získává subjekt za každý čistý úspěch +1 kostku na používání zařízení a během 
udržování kouzla subjekt nemá žádné postihy za chybějící dovednost (Viz Odvozování). 
 
 Prověř pravdu (Aktivní, Přímé) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2) 
 Subjekt dokáže říci, zda cíl mluví pravdu. Poloviční pravdy nebo lži, o kterých je cíl 
přesvědčen, že jsou pravdivé, kouzlo nezaznamená jako lež. K určení pravdivosti je třeba 
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alespoň 1 čistého úspěchu. Kouzlo nefunguje na psaný materiál či přes nějaké technologické 
médium. K tomu, aby subjekt poznal, zda je řeč cíle pravdivá, musí tuto řeč slyšet osobně. 
 
 Jasnosluchost (Pasivní, Přímé) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Subjekt může slyšet zvuky, jako by byl přítomen v určeném bodě v dosahu kouzla. "Bod 
odposlechu" se může pohybovat v dosahu kouzla. Během používání tohoto kouzla subjekt 
neslyší vlastním sluchem. Toto kouzlo nepřenese vizuální vjemy, jen sluchové a to jen zvuky 
v přirozeném doslechu subjektu, zlepšené slyšení nelze použít. 
 
 Jasnozřivost (Pasivní, Přímé) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Subjekt může vidět vzdálené scény jako by byl fyzicky ve vybraném bodě v dosahu kouzla. 
"Bod pohledu" se může pohybovat v dosahu kouzla. Během používání tohoto kouzla subjekt 
nevnímá svým zrakem, ani astrálním vnímáním. Kouzlo nepřenáší zvuk, jen obraz. Přes 
použití tohoto nelze použít zlepšený zrak ani astrální vidění. Jasnozřivostí kouzelník nemůže 
zaměřovat cíle k sesílání kouzel. 
 
 Bojový smysl (Aktivní, Psychické) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Subjekt může podvědomě analyzovat bojové a jiné nebezpečné situace v dosahu kouzla, 
zaznamenat je o zlomek vteřiny dříve než se stanou. Po dobu trvání kouzla přidává každý 
úspěch z testu seslání +1 kostku na testy Reakce a překvapení a na obranné testy proti útokům 
zdálky a zblízka. 
 
 Najdi nepřátele (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Najdi nepřátele, rozšířené (Aktivní, Rozšířené prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Subjekt může zaznamenat živé cíle v dosahu kouzla, které mají vůči subjektu nepřátelské 
úmysly. Kouzlo nezaznamená pasti (protože nejsou živé) ani někoho, kdo bude například 
náhodně střílet do davu (nepřátelství není přímo proti subjektu kouzla). Kouzlo může 
zaznamenat cíle, které připravují léčky nebo další překvapivé útoky. 
 
 
 Najdi osobu (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Najdi osobu, rozšířené (Aktivní, rozšířené prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Subjekt může  zaznamenat přítomnost určitého jedince kdekoliv v dosahu kouzla (tedy 
nového smyslu). Kouzelník pojmenuje hledanou osobu během sesílání, musí znát cíl, neboi se 
s ním už musel setkat v minulosti. 
 
 Najdi život (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Najdi život, rozšířené (Aktivní, rozšířené prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Subjekt zaznamená všechny živé bytosti (ne duchy) v dosahu kouzla a bude znát jejich 
počet a relativní polohu. V davem zaplněné oblasti je kouzlo bezcenné, ukazuje jen masu. 
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 Najdi [živou formu]  (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Najdi [živou formu], rozšířené (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Subjekt zaznamená všechny živé formy určitého typu v dosahu kouzla a zjistí jejich počet a 
relativní rozmístění. Každá různá životní forma vyžaduje zvláštní kouzlo (například Najdi 
orky, Najdi elfy, najdi draky atd.) 
 
 Najdi magii  (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2) 
 Najdi magii, rozšířené (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Subjekt může zaznamenat přítomnost všech ohnisek, kouzel, wardů, sídel magie a duchů v 
dosahu kouzla. Nezaznamená probuzené postavy ani tvory, astrální signatury nebo efekty 
permanentních kouzel, když se už stanou permanentními. 
 
 Najdi [objekt]  (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Najdi [objekt], rozšířené (Aktivní, Prostorové) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Subjekt zaznamená přítomnost všech objektů určitého typu v dosahu kouzla, určí jejich 
počet a relativní rozmístnění. Každý typ objektu vyžaduje speciální kouzlo (Například Najdi 
výbušniny, Najdi zbraně, Najdi počítače a podobně.) 
 
 Spojení mysli (Aktivní, Psychické) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo umožní sesilateli a jednomu dobrovolnému subjektu komunikovat mentálně, 
vyměňovat si slova,emoce a obrazové vjemy. K ustanovení spojení postačí jeden úspěch. Aby 
kouzlo fungovalo, musí subjekt zůstat v dosahu kouzla 
 
 Čtení mysli (Aktivní, Přímé) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: Udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Toto kouzlo dovoluje subjektu telepaticky se probírat myslí specifického cíle v dosahu 
smyslu (určeno v okamžiku sesílání kouzla). Cíl si je vědom sondáže do své mysli, ale nemusí 
vědět o jejím zdroji. Pokud sesilatel získá alespoň 1 čistý úspěch a více, kouzlo pracuje a 
subjekt může  z cíle získat informace dle úspěchů kouzla (viz níže). 
 Za jednu komplexní akci může subjekt získat jednu informaci (či její část). Pokud se někdo 
snaží použít toto kouzlo na někoho, na koho už bylo kouzlo Čtení mysli sesláno, a od prvního 
pokusu neuplynula ještě doba (Vůle cíle( hodin, má toto druhé čtení postih -2 za každý 
předešlý pokus. 
 
 Čisté úspěchy Efekt 
 1 - 2 Subjekt může číst jen povrchové myšlenky cíle 
 3 - 4 Subjekt může nalézt cokoli, co cíl vědomě ví a subjekt také vidí  
  vzpomínky cíle. 
 5+ Subjekt se dostane až do podvědomí cíle a tak může získat 
   informace, kterých si cíl ani není vědom, například psychologické 
   poznatky, skryté strachy, zapomenuté či potlačené vzpomínky. 
 
 



 115

 
 
Léčivá kouzla 
 
 Mohou vyléčit fyzická zranění, vyléčit nemoci (nebo je také způsobit), odstranit z těla jedy 
a drogy (nebo naopak napodobit jejich efekt), stejně jako měnit atributy. Nejsou ovšem 
známy techniky, které by vyléčily omráčení nebo psychické poruchy. 
 Všechna léčivá kouzla vyžadují, aby se sesilatel dotknul cíle. Toto přikládání rukou je 
tradiční magická léčebná zvyklost po celém světě. Kouzla z této kategorie se řeší testem 
úspěšnosti, úspěchy určují míru úspěšnosti kouzla a jeho efekty. 
  Léčení osob s implantáty - Jakmile implantáty či jiné poškození sníží celistvost těla 
(tedy esenci), má léčitel na testy sesílání léčivých kouzel postihy. Na testy má o tolik méně 
kostek, o kolik přišel cíl bodů esence. 
  Negativní léčivá kouzla - Kouzla, která negativně ovlivňují cíl, vyžadují opoziční test 
Magie + Kouzlení VS příslušný atribut cíle ( + Protikouzlení, je - li dostupné). 
 
 Protijed (Pozitivní) 
 Typ: manový, Dosah: dotek, Trvání: permanentní, Odliv: hodnota poškození toxinu -2 
 Toto kouzlo pomáhá cíli překonat toxin. Musí být ale sesláno předtím, než toxin způsobí 
poškození (ale Protijed seslaný poté může odstranit některé vedlejší efekty, dle úvahy GM). 
Cíl kouzla dostává tolik kostek navíc pro test odolávání toxinů, kolik padlo čistých úspěchů. 
 
 Uzdravování nemoci (Pozitivní) 
 Typ: manový, Dosah: dotek, Trvání: permanentní, Odliv: hodnota poškození nemoci -2 
 Toto kouzlo lze použít kdykoli po nakažení, aby pomohlo pacientovi překonat nemoc. 
postava má na test odolávání nemoci tolik kostek navíc, kolik padlo čistých úspěchů. Kouzlo 
neléčí žádné poškození způsobené nemocí, na to je třeba kouzlo Léčení. 
 
 Sniž [atribut]  (Negativní) 
 Typ: fyzický, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo oslabí cíl snížením vybraného atributu. Existují verze tohoto kouzla pro každý 
mentální a fyzický atribut, ale ne existují pro speciální atributy. Ovlivňuje jak přirozené tak i 
zlepšené atributy.  
 Cíl odolává kouzlu zasaženým atributem. Pokud v testu zvítězí sesilatel, sníží cílený atribut 
o čisté úspěchy. Pokud je fyzický atribut nebo iniciativa sníženy na 0, cíl je paralyzován nebo 
v bezvědomí. Pokud je na 0 snížen mentální atribut, cíl je při vědomí, ale zmaten a bez 
myšlenek. 
 Snížený atribut může ovlivnit případné odvozené atributy i kondiční záznamník, 
samozřejmě jen po dobu trvání kouzla. 
 
 Detoxikace (Pozitivní) 
 Typ: manový, Dosah: dotek, Trvání: permanentní, Odliv: (hodnota poškození toxinu) - 4 
 Toto kouzlo odstraňuje vedlejší příznaky a efekty drog a jedů. Účinnost kouzla musí být 
stejná nebo větší než poškození hodnota toxinu. K odstranění vedlejších příznaků postačí 
jeden úspěch. Toto kouzlo neléčí žádné poškození, ani nezabrání poškození způsobené 
drogami, ale eliminuje vedlejší příznaky jako je malátnost, bolest, halucinace, které mohou 
postavu sužovat právě kvůli intoxikaci. Tímto kouzlem si také odstraňují kocovinu ti, co si to 
mohou dovolit. 
 
 Léčení (Pozitivní) 
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 Typ: manový, Dosah: dotek, Trvání: permanentní, Odliv: (hodnota poškození) -2 
 Toto kouzlo léčí fyzické zranění. Vyléčí tolik čtverců z kondičního záznamníku, kolik padlo 
čistých úspěchů z testu. Úspěchy mohou také snižovat dobu, po kterou musí být kouzlo 
udržováno, aby se stalo permanentní. Každý úspěch na to věnovaný sníží tuto dobu o jedno 
kolo a úspěchy se samozřejmě dají dělit mezi samotné léčení a snižování doby. Každé jedno 
zranění se dá magicky léčit jen jednou. 
 
 Hibernace (Pozitivní) 
 Typ: manový, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)-3 
 Sesilatel se musí dotknout při sesílání dobrovolného cíle či cíle v bezvědomí. Kouzlo 
dočasně zpomalí životní funkce cíle o násobek čistých úspěchů. Například kouzlo se 4 
úspěchy zpomalí životní funkce cíle 4x, tedy pokud by taková osoba byla dána do hermetické 
místnosti, kde by byl vzduch na jeden den, vydýchala by ho za 4 dny. 
 
 Zvyš [atribut]  (Pozitivní) 
 Typ: fyzický, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)-2 
 Toto kouzlo zvýší daný atribut dobrovolného cíle, ať už přirozený nebo zlepšený. Pro každý 
fyzický nebo mentální atribut existuje speciální verze kouzla, neexistuje ale pro speciální 
atributy (tedy Magie, Rezonance, Esence, Štěstí, Iniciativa). Účinnost kouzla musí být 
alespoň stejná nebo vyšší než zvyšovaný atribut. Atribut se zvýší o počet čistých úspěchů z 
testu seslání. Každý atribut lze najednou ovlivnit jen jedním kouzlem. Zvýšení atributu 
ovlivňuje i z něj odvozené statistky a jiné aspekty postavy. 
 
 Zrychlení reflexů (Pozitivní) 
 Typ: fyzický, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Každá úroveň tohoto kouzla přidává +1 k iniciativě a +1 jednání v kole. Každá úroveň 
ovšem vyžaduje určité prahové číslo: 
  Prahové číslo 2: +1 k iniciativě, +1 jednání v kole 
  Prahové číslo 3: +2 k iniciativě, +2 jednání v kole 
  Prahové číslo 4: +3 k iniciativě, +3 jednání v kole 
 Kouzlo vyžaduje dobrovolný cíl, ten může být najednou pod vlivem jen jednoho takového 
kouzla a maximální počet jednání v kole, které může postava mít je 4. 
 
 
 
 Okysličení (Pozitivní) 
 Typ: fyzický, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Toto kouzlo okysličuje krev dobrovolného subjektu, dává mu +1 kostku k Tělu za každý 
úspěch kouzla k testům na odolávání nedostatku kyslíku, tedy dušení, škrcení, efektům 
inhalovaného plynu. Toto kouzlo také dovoluje dýchat pod vodou. 
 
 Profylaxe (Pozitivní) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)-2 
 Za každý dosažený úspěch dává toto kouzlo dobrovolnému subjektu +1 kostku na testy 
odolávání vůči infekcím drogám a toxinům. Kouzlo nerozlišuje mezi škodlivými a 
prospěšnými drogami, po dobu trvání kouzla subjekt odolává i lékům a jiným pomocným 
drogám,. Za každý úspěch snižuje účinnost prospěšných drog o 1. Dva a více úspěchů stačí k 
tomu, aby se postava nemohla opít. 
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 Odolnost vůči bolesti (Pozitivní) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: permanentní, Odliv: (hodnota poškození) -4 
 Kouzlo dovoluje subjektu ignorovat bolestivá zranění, snižuje postihy za zranění a 
omráčení. Každý úspěch z tohoto kouzla odstraňuje efekt jednoho vyplněného čtverce na 
kondičním záznamníku postavy a to jak na záznamníku omráčení, tak i na záznamníku 
fyzického zranění. Kouzlo neodstraňuje zranění či omráčení samo, jen postihy za ně.Toto 
kouzlo může být použito najednou jen na jednu sadu zranění. Pokud by byly vyplněny 
všechny čtverce záznamníku, postava by byla i přes kouzlo stále v bezvědomí. 
 Kouzlo je permanentní jen do jisté míry. Pokud zranění postavy přesáhne tu hranici, kde je 
postava díky kouzlu ještě odolná vůči bolesti, kouzlo pomine. 
 
 Stabilizace (Pozitivní) 
 Typ: manové, Dosah: dotek, Trvání: permanentní, Odliv: (počet čtverců přes kondiční 
záznamník) -2 
 Pokud je kouzlo použito na postavu s vyplněným kondičním záznamníkem fyzického 
zranění, stabilizuje všechny životní funkce a tak zabrání postavě zemřít. Účinnost kouzla musí 
být alespoň stejná nebo vyšší než počet čtverců zranění přes kondiční záznamník, když začalo 
kouzlo pracovat. Kouzlo musí být, než se stane permanentním, udržováno po plný čas, 
úspěchy navíc tento čas ale mohou snížit, za každý úspěch odečtěte od tohoto času 1 kolo. 
Úspěšné kouzlo zabrání, aby postava dostávala v důsledku šoku a krvácení další dodatečné 
čtverce zranění. 
 
 
 
Šalebná kouzla 
 
 AŤ už jsou tato kouzla sebevíc realistická, nikdy přímo nezpůsobí žádné zranění. Matou 
smysly, navozují pocity bolesti, závratí, nevolnosti ale jsou to jen iluze, které mizí, jakmile 
sesilatel přestane udržovat kouzlo. Je možné, že někdo pod vlivem těchto kouzel spadne ze 
střechy, ale kouzla přímo nikoho nezraní. 
  Zřejmé iluze - Jsou dělány obvykle pro zábavu a nedokážou nikoho pořádně uvést do 
víry, že jsou skutečné. 
  Realistické iluze - Ty se naopak zdají být plně reálné, skutečné. 
  Jednosmyslové iluze - Ty ovlivňují jen jeden smysl. 
  Mnohosmyslové iluze - Ovlivňují všechny smysly. Ačkoliv manové iluze jdou 
vyčarovat i v astrálním plánu, ten kdo úspěšně provede test astrálního vnímání je jako iluze 
rychle odhalí. Iluze nedokážou maskovat nebo zakrýt auru. 
  Manové iluze - Ovlivňují mysl a nejsou efektivní proti technologickým pozorovacím 
zařízením, jako je třeba kamera. Odolává se jim Vůlí (+ Protikouzlení, je - li dostupné). 
Některé iluze ovlivní smysly cíle přímo, jiné zase ovlivní smysly kohokoli, kdo vnímá subjekt 
kouzla. Sesilatel ale není ovlivněn vlastním kouzlem. 
  Fyzické iluze - Vytvoří skutečné obrazy nebo fyzické vjemy, jako je třeba světlo nebo 
zvuk. Jsou efektní proti technologickým systémům, sesilatel ale musí překonat Odolnost 
objektu. Odolává se jim Intuicí (+ Protikouzlením, je - li k dispozici), neživé objekty 
neprovádějí testy. Aby pozorovatel prohlédl, že je to jen iluze, musí získat více úspěchů než 
sesilatel z testu seslání kouzla. Pokud není kouzlu plně odoláno, je pozorovatel plně ovlivněn 
iluzí. 
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 Zmatení (Realistické, Mnohosmyslové) 
 Typ: manový, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2) 
 Hromadné zmatení (Realistické, Mnohosmyslové, Prostorové) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Chaos (Realistické, Mnohosmyslové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Chaotický svět (Realistické, Mnohosmyslové, Prostorové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Tato kouzla vytváří rušících vjemů a obrazů ke zmatení smyslů.Kvůli tomu získá cíl za 
každý čistý úspěch z testu seslání postih -1 na všechny testy. Zmatení je na jeden cíl, 
Hromadné zmatení je prostorové kouzlo, Chaos je fyzická obdoba Zmatení (takže ovlivňuje i 
technologii) a Chaotický svět je prostorová verze Chaosu. 
 
 Zábava (Zřejmá, Mnohosmyslová, Prostorová) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Trideová zábava (Zřejmá, Mnohosmyslová, Prostorová) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Tato kouzla vytváří zjevné zábavné iluze. Úspěchy ze seslání kouzla určují, jak zábavné a 
kreativní tyto iluze jsou., Sesilatel může vytvořit prostě něco ze své fantazie, nebo znovu 
vytvořit to, co prožil. GM může kvůli lepším detailům požadovat dodatečné úspěchy. 
 Zábava je manová, ovlivňuje jen živé, ale Trideová zábava je fyzické kouzlo, ovlivňuje živé 
i neživé pozorovatele, může být tedy například nahrána kamerou. A toho využívají tvůrci 
nového oddělení zábavy, toto umění je například využíváno při tvorbě trikových filmů nebo 
zábav a šou, které by jinak nikdo reálně nezažil. Kouzelníci si za takové služby nechávají 
samozřejmě dobře zaplatit. 
 
 Neviditelnost (Realistická, Jednosmyslová) 
 Typ: manový, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2) 
 Zlepšená neviditelnost (Realistická, Jednosmyslová) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo způsobuje, že je subjekt daleko hůře zaznamenatelný normálními vizuálními 
smysly (což je i noční vidění, termografie a další smysly které spoléhají na vizuální spektrum. 
Subjekt je ovšem normálně zaznamenatelný dalšími smysly (sluch, čich atd.) Aura je 
astrálním viděním normálně viditelná. 
 Kdokoli chce vidět subjekt, musí odolat kouzlu. Proveďte test sesílání a zapamatujte si 
úspěchy kvůli pozdějšímu porovnání s pozorovatelem. I když je ale kouzlu odoláno, nemusí si 
nikdo subjektu všimnout, pokud úspěšně provede test Infiltrace či Plížení. 
 Pokud není útočník schopen neviditelnou osobu vidět jiným způsobem a chce na ní zaútočit, 
má postih za skrytý cíl. 
 Neviditelnost ovlivní jen mysl pozorovatelů, zlepšená neviditelnost ovšem vytvoří skutečné 
ohýbání světla kolem subjektu a tak ošálí i technologii. 
 
 Maskování (Realistické, Mnohosmyslové) 
 Typ: manový, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2) 
 Fyzické maskování (Realistické, Mnohosmyslové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo vyžaduje, aby se sesilatel dotknul subjektu. Tímto kouzlem získá subjekt jiný 
fyzický vzhled (ale stejné velikosti a tvaru) dle přání sesilatele. To změní i pach a hlas 
subjektu, i další fyzické charakteristiky. 
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 Kdokoli chce vidět pravou podobu, musí nejdříve odolat kouzlu. Proveďte test seslání a 
zapamatujte si úspěchy pro pozdější porovnání s výsledky pozorovatele. 
 Maskování ovlivní jen mysl pozorovatele, kdežto fyzické maskování vytvoří iluzi, která 
ošálí i technologické senzory a podobně. 
 
 Přelud (Realistické, Mnohosmyslové, Prostorové) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Trideový přelud (Realistické, Mnohosmyslové, Prostorové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Tato prostorová kouzla vytvoří přesvědčivou iluzi jakéhokoli objektu, tvora či scény, vše co 
si sesilatel přeje. Může vytvořit iluzi čehokoli, co už někdy viděl, od květiny, přes kredithůlku 
po draka chrlícího plameny. Iluze by neměla být větší než rozsah prostorového kouzla. 
 Kdokoli chce prohlédnout iluzi, musí odolat kouzlu. Proveďte test seslání a pamatujte si 
dosažené úspěchy kvůli pozdějšímu porovnání s výsledky pozorovatelů.  
 Přelud ovlivní jen živé, Trideový přelud ošálí i technologii. 
 
 Ticho (Realistické, Jednosmyslové, Prostorové) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Fyzické ticho (Realistické, Jednosmyslové, Prostorové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Tato kouzla vytvoří oblast ztlumeného zvuku. Zvukový útok do nebo z tohoto pole, stejně 
jako schopnosti probuzených tvorů na zvukovém základu (například Ochromující vytí) jsou 
sníženy o -1 za každý úspěch kouzla. Kdokoli chce slyšet v oblasti, nebo přes tuto oblast, 
musí odolat kouzlu. Ticho je manové kouzlo a tak ovlivní jen živé bytosti a magické útoky 
zvukem. Fyzické ticho ovlivní technologická zařízení a je užitečné pro rušení alarmů, 
detektorů, sonarů a taktické komunikace stejně jako zvukových technozbraní. 
 
 Plížení (Realistické, Jednosmyslové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo způsobuje, že je cíl kouzla hůře slyšitelný normálnímu sluchu (včetně 
zlepšeného), pohybuje se neslyšně či jen s malým hlukem. Věci, které se cíle přímo 
nedotýkají ale mohou dělat hluk, takže postava vykopne dveře neslyšně, ale ty následně 
udělají hluk když udeří o zeď či podlahu. Kdokoli chce takto očarovanou postavu uslyšet, 
musí odolat kouzlu. Proveďte test seslání a zapamatujte si úspěchy pro pozdější porovnání s 
výsledky posluchačů. I když je ale kouzlu odoláno, může být postava stále neprozrazena, 
pokud provede úspěšně test Infiltrace či Plížení. 
 
 
 
Manipulační kouzla 
 
 Kontrolují, oživují nebo přeměňují hmotu a energii. Mnoho manipulačních kouzel má 
prahové číslo, které je nutné překonat aby kouzlo vůbec fungovalo. 
  Fyzická manipulace - Ovlivňuje fyzické formy 
  Manipulace s prostředím - Ovlivňuje takové podmínky jako je světlo, teplota, 
gravitace a podobně. U mnohých takových kouzel jde o test úspěšnosti, počet úspěchů pak 
určuje výsledný efekt kouzla. 
  Mentální manipulace - Ovlivňuje mysl, jde o opoziční test Magie + Kouzlení na 
straně sesilatele VS Vůle (+ Protikouzlení, je - li k dispozici) na straně cíle. Pokud má 
sesilatele více úspěchů, má cíl pod kontrolou podle popisu kouzla.  
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 Jednou za tolik bojových kol, kolik je účinnost kouzla může oběť využít komplexní akce 
aby se vymanila z mentální kontroly. Oběť hází Vůli (+ Protikouzlení, je - li dostupné) a 
každý úspěch snižuje o 1 čisté úspěchy z testu seslání na straně sesilatele. Pokud jsou tímto 
způsobem úspěchy sníženy na 0, oběť se vymaní zpod kontroly a už není pod vlivem kouzla. 
 
 Zbroj  (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dotek, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Toto kouzlo vytvoří kolem cíle jiskřivé pole magické energie, které mu zajistí dodatečný 
balistický a nárazový pancíř, kumulativní už s nošeným pancířem. Hodnocení tohoto pancíře 
odpovídá čistým úspěchům kouzla. 
 
 Ovládnutí jednání (mentální) 
 Typ: manový, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2) 
 Davové ovládnutí jednání (Mentální, Prostorové) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Sesilatel pomocí tohoto kouzla ovládá akce cíle jako loutkář loutku. Vědomí oběti není 
zasaženo, sesilatel ovládá její tělo. Cíl používá své dovednosti a atributy dle sesilatelova 
přání, ale na tyto akce jsou postihy rovné Vůli cíle, neboť ten se kontrole brání. Kontrola cíle 
vyžaduje jednoduchou akci. Pokud není cíl řízen přímo, může jednat jako normálně. 
 Ovládnutí jednání ovlivňuje jen jeden cíl, Davové ovládnutí jednání ovlivňuje všechny živé 
cíle v oblasti působení kouzla. Oběti davového ovládnutí mohou být ovládány každá zvlášť ( 
a na každou je pak třeba jednoduchou akci) nebo hromadně (a všichni pak plní stejný příkaz. 
a na všechny stačí jednoduchá akce). 
 
 Ovládnutí emocí (Mentální) 
 Typ: manový, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2) 
 Davové ovládnutí emocí (Mentální) 
 Typ: manový, Dosah: dohled Prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Cíl pociťuje silný příval emocí, typ emocí vybírá sesilatel (hněv, láska, strach, smutek, 
radost). Cíl věří emocím celým svým srdcem, ale ne bezmyšlenkovitě. Pokud dělá něco v 
souladu s pociťovanými emocemi, postihy nemá (například bude - li rozhněvaná bojovat) 
ovšem jsou - li emoce v konfrontaci s činností (například řízení během hysterického smíchu), 
má kvůli rozrušení postih -2. Sesilatel může měnit emoce pomocí jednoduché akce. Ovládnutí 
emocí je na jeden cíl, Davové ovládnutí emocí ovlivní všechny živé bytosti v dosahu kouzla. 
 
 Ovládnutí myšlenek (Mentální) 
 Typ: manový, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2  
 Davové ovládnutí myšlenek (Mentální) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+4 
 Sesilatel zcela převezme kontrolu nad myslí oběti a tak plně řídí vše, co oběť dělá. Sesilatel 
dává příkazy pomocí jednoduché akce a ta je nucena poslouchat. 
 Ovládnutí myšlenek ovlivní jeden cíl, Davové ovládnutí myšlenek ovlivní všechny živé 
bytosti v oblasti působení kouzla. Oběti Davového ovládnutí myšlenek mohou být ovládány 
jednotlivě ( s jednoduchými akcemi na každou oběť zvlášť) nebo jako dav, plnící jeden příkaz 
(pak stačí jedna jednoduchá akce na všechny). 
 
 Prak (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: okamžité, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo vrhne psychokineticky jeden objekt (který není těžší než účinnost kouzla 
kilogramů) na  určený cíl silou rovnou jedné poloviny sesilatelovy Magie. Pro účely 
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vyhodnocení útoku považujte test seslání za obvyklý útok na dálku. Vrhací zbraně urychlené 
tímto kouzlem mají svůj normální dostřel v závislosti na síle kouzla (tedy polovině Magie 
sesilatele). 
 
 Ledový příkrov  (Manipulace s prostředím, Prostorové) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: okamžité, Odliv: (úč/2)+3 
 Toto kouzlo vytvoří kluzký příkrov ledu v oblasti působení kouzla. Postava, která nechce 
upadnout a přechází přes led musí provést úspěšně test Obratnost + Reakce,m prahové číslo je 
počet úspěchů při seslání. Pozemní dopravní prostředky musí provést test na vyhnutí se 
havárii. V normálních teplotách taje led rychlostí zhruba 1 m² za minutu. 
 
 Zapálení (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: permanentní, Odliv: (úč/2) 
 toto kouzlo urychluje molekulární pohyb v cíli, takže ten vzplane, jakmile se kouzlo stane 
permanentní. Sesilatel musí mít dost úspěchů na to, aby přebil Odolnost cíle. Jakmile cíl 
vzplane, hoří, dokud neshoří nebo dokud není uhašen. 
 Proti živým cílům kouzlo vyřešte opozičním testem mezi Magií + Kouzlení sesilatele VS 
Tělem (+ Protikouzlením, je - li k dispozici) cíle. Pokud je test úspěšný, oběť zalije horko a 
vzplane, jakmile se kouzlo stane permanentním. První kolo způsobí kouzlo poškození 
účinnost čtverců, a toto zranění se zvedá o 1 každé bojové kolo. Na konci každého bojového 
kola se dá odolávat Tělem + polovinou nárazového pancíře. Pokud oběť nese nějakou munici 
či výbušniny, mohou explodovat. GM může účinnost kouzla snížit, nasvědčují - li tomu 
okolnosti. 
 
 Vliv  (Mentální) 
 Typ: manový, Dosah: dohled, Trvání: permanentní, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo vštěpí do mysli cíle jednoduchou myšlenku, podobně jako silný posthypnotický 
příkaz. Cíl bude tuto myšlenku považovat za vlastní a podle toho bude jednat. Pokud nějak 
zjistí, že je tato myšlenka špatná, že není jeho, může se pokusit vyprostit se z mentální 
manipulace, jak už bylo popsáno výše. Sesilatel může myšlenku kdykoli odstranit. 
 
 Levitace (Fyzická) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo umožňuje sesilateli telekineticky zvednout objekt a pohybovat s ním. Prahové 
číslo je 1 za každých 200 kg hmotnosti objektu. Sesilatel může objektem pohybovat kdekoli 
ve svém dohledu maximální rychlostí Magie x čisté úspěchy v metrech za kolo.  
 Objekty, které narazí do jiných věcí mohou být považovány za útok na dálku, způsobují 
omráčení. jejich poškození je na GM, ostré a nebezpečné předměty mohou způsobovat 
fyzické zranění. (opět dle úvahy GM).  
 Pokud se sesilatel pokouší levitovat objekt, který někdo drží, vyřešte to jako opoziční test 
mezi dvojnásobkem účinnosti kouzla a Silou + Tělem osoby, která objekt drží. Sesilatel musí 
mít aspoň jeden čistý úspěch, aby věc odlevitoval. Pokud chce levitovat živou bytost, která to 
nechce, používá se opoziční test proti Síla + Tělo cíle. Sesilatel může samozřejmě levitovat 
sám sebe. 
 
 Světlo (manipulace s prostředím, Prostorová) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)-1 
 Toto kouzlo vytváří pohyblivý bod světla, který kolem sebe osvětluje prostor o poloměru 
účinnosti kouzla v metrech. Kouzlo nemůže být použito k oslepení, odstraňuje však postihy 
za špatné osvětlení, snižuje je o 1 za každý úspěch kouzla. 
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 Magické prsty (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Kouzlo vytvoří telekinetický efekt jakýchsi "neviditelných rukou". Úspěchy z testu seslání 
představují efektivní Sílu a Obratnost těchto "rukou". Díky těmto rukám může sesilatel 
používat své dovednosti na dálku, ale má postih -2 kvůli neúplné kontrole. (Dle úvahy GM, i 
sebrání mince ze země může vyžadovat test Obratnosti). 
 Sesilatel může těmito prsty bojovat, sbírat věci, otvírat zámky a dělat další věci, jako by to 
byly jeho ruce. Prsty dosáhnou kamkoliv, kam kouzelník vidí, a Jasnozřivost či technologie 
může tento dohled ještě zvýšit. Toto kouzlo ocení hlavně pyrotechnici.  
 
 Manová bariéra (Manipulace s prostředím), Prostorová) 
 Typ: manový, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Toto kouzlo vytvoří neviditelnou bariéru magické energie o účinnosti rovné čistým 
úspěchům kouzla. tato bariéry neovlivní živé bytosti nebo fyzické objekty, ale zato zadrží 
duchy, duální bytosti, ohniska a kouzla. Pokud je seslána v astrálním plánu, zadrží astrální 
formy a sníží viditelnost. Pokud musí kouzlo vržené na cíl překonat bariéru, má tento cíl k 
dobru na odolávání kouzlu kostky účinnosti bariéry. 
 
 Zkamenění (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Toto kouzlo promění živou tkáň do kamenného vápence. Sesilatel musí vyhrát opoziční test 
Magie + Kouzlení VS Tělo cíle (+ Protikouzlení, je - li k dispozici). Kouzlo musí mít alespoň 
takovou účinnost, jako je Tělo cíle. Neživé materiály (oblečení, vybavení, kyberware) nejsou 
kouzlem ovlivněny. Během účinků tohoto kouzla není oběť při vědomí, ale pokud někdo 
zkamenělou osobu zraní, projeví se to jako obvykle. Jde to ale hůře, oběť má pancíř jako  
bariéru o hodnocení Tělo + čisté úspěchy kouzla. 
 
 Fyzická bariéra (Manipulace s prostředím, Prostorová) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Kouzlo vytvoří zářivé ale průzračné silové pole, které má po 1 bodu v hodnocení Pancíře a 
Struktury za každý úspěch z testu seslání. Sesilatel může bariéru vytvarovat jako báň, s 
výškou a poloměrem běžného poloměru prostorového kouzla. také lze vytvarovat zeď o výšce 
a šířce rovné účinnosti kouzla. Sesilatel může měnit velikost bariéry stejně jako se mění 
poloměr prostorových kouzel. (viz výše). 
 Kouzlo vytvoří fyzickou zeď. Cokoli o velikosti molekuly (či menší) projde (tedy vzduch, 
plyny). Cokoli je větší, neprojde, bariéra je pro to fyzickou zdí. Útoky vedené přes bariéru 
mají -1 za snoženou viditelnost. Bariéra nezadrží kouzla. Může být zničena fyzickým útokem, 
ale dokud je udržována, regeneruje se velmi rychle - na začátku každého bojového kola jsou 
všechna snížení Struktury vymazány a bariéra je v původním stavu. Ovšem pokud je 
proražena, zhroutí se a kouzlo končí. Toto kouzlo nelze použít v astrálním plánu. 
 
 Poltergeist (Manipulace s prostředím, Prostorová) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+3 
 Kouzlo zvedne malé předměty (asi do hmotnosti 1 kilogramu) v oblasti a divoce jimi víří do 
různých směrů podle náhodných vzorců. To dává postih -2 na viditelnost. 
 Kdo se nachází v této oblasti, dostává každé kolo 2 čtverce omráčení (Odolává se Reakcí + 
nárazovým pancířem) Kouzlo může dělat větší zranění, pokud v oblasti hodně vhodného 
volně ležícího materiálu, také může způsobovat fyzické zranění, pokud jsou vířící předměty 
ostré a nebezpečné. To je na úvaze GM.  
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 Stín (Manipulace s prostředím, Prostorová) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled (prostorové), Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Kouzlo vytvoří kouli temnoty s poloměrem o účinnosti kouzla v metrech. Každý úspěch 
kouzla způsobuje postih -1 k viditelnosti, maximum je -6, to je úplná tma. 
 
 Změna tvaru (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Proměna ve [zvíře](Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+1 
 Změna tvaru promění dobrovolný subjekt do normálního zvířete (tedy ne paranormálního), 
ovšem dál mu zůstane lidské vědomí. Dá se učinit proměna do zvířete, jehož Tělo se liší s 
Tělem cíle v obou směrech maximálně o 2 body. (Podívejte se do Bestiáře.) K běžným 
atributům tvora však přidejte +1 za každý úspěch z kouzla. Mentální atributy však zůstávají 
stejné. 
 Kouzlo promění živého tvora, ne jeho šaty či vybavení. Proměněný kouzelník může stále 
sesílat kouzla, jen nemůže provádět činnosti vyžadující mluvení (například zaříkávání v latině 
kvůli Soustředění). 
 Proměna ve zvíře funguje podobně ale dovoluje proměnu jen do určitého druhu zvířete 
(opět ne paranormálního), povšimněte si, že má kouzlo menší odliv.Na každý druh zvířete 
existuje specifické kouzlo (například Proměna ve vlka, Proměna v orla atd.). 
 
 Rozteklina (Fyzické) 
 Typ: fyzický, Dosah: dohled, Trvání: udržované, Odliv: (úč/2)+2 
 Kouzlo promění živou tkáň v lepkavou polotekutou hmotu. Řeší se opozičním testem Magie 
+ Kouzlení sesilatele VS Tělo cíle (+Protikouzlení, je - li k dispozici). Sesilatel musí mít 
aspoň 1 čistý úspěch a účinnost kouzla musí být alespoň stejná nebo vyšší než je Tělo cíle. 
Během trvání kouzla není oběť při vědomí, ale poškození, které v tomto stavu utrpí, pocítí 
jako obvykle, ovšem v tomto stavu má pancíř jako bariéru o hodnocení Tělo + čisté úspěchy. 
Neživé věci (šaty, vybavení, kyberware) kouzlo neovlivní. 
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Bezdrátový sv ět 
 
 V roce 2029 zničil neznámý virus světovou počítačovou síť. Místo ní se začal vytvářet 
Matrix. Rozvíjel se a rostl úspěšně, dokud v roce 2064 ze zatím zcela neobjasněných příčin 
nepřišel tzv. Druhý krach systému. Matrix, tak jak byl znám, s kilometry optických vláken byl 
přebudován. Teď je plný zlepšené a virtuální reality, teď je bezdrátový je… jiný. 
 Svět byl ovládnut díky těmto základním nástrojům Matrixu: 
  Komlink - velmi víceúčelový osobní počítač. Má ho téměř každý. Umožňuje okamžité 
online napojení odkudkoli. Přes komlink jste vždy k dosažení. 
  Zlepšená realita - Skrze senzorická vylepšení je běžný člověk schopen vidět, slyšet, 
cítit a hmatat Matrix a ještě k tomu vnímat reálný svět okolo. 
  Virtuální realita - Často se zaměňuje se zlepšenou realitou, ale je to něco jiného. 
Umělé vjemy z Matrixu vás úplně pohltí a pak vnímáte už jen Matrix a ne skutečný svět. 
Matrix je pak pro vás ten skutečný svět. 
 

Typologie Matrixu 
 
 Matrix je složitý organismus, sbírka miliard buněk spojených do různých sítí a tyto sítě jsou 
propojeny opět mezi sebou. Základem pyramidy jsou jednotliví uživatelé se svými komlinky 
a osobními prostorovými sítěmi. tyto sítě spolupracují mezi sebou a s dalšími zařízeními v 
bezdrátovém spojení. Domovy a kanceláře jsou propojeny skrze terminál, který má tendence 
fungovat spíše jako multimediální centrum (holoprojektory, tiskárny, reproduktory apod.). 
Tyto sítě jsou propojeny skrze mnoho bran a to je stabilní základ lokální matrixové 
infrastruktury, dohromady pak tvoří datovou mřížku. A tyto mřížky jsou opět spřahovány a 
tak  tvoří páteř samotného Matrixu.  
 
Hodnocení softwaru a zařízení 
 Každé počítačové  elektronické zařízení, od komlinků po kyberware má sadu atributů pro 
interakci s Matrixem. Odezva a Signál jsou určeny hardwarem zařízení, Firewall a Systém 
jsou zase určeny softwarem, tedy operačním systémem zařízení. Pro jednoduchost systému 
Shadowrunu máme standardní hodnocení zařízení, které počítá všechny tyto atributy 
dohromady. 
 Software má zase své programové hodnocení, které určuje jak je daný program efektivní. 
 
Použití Matrixu  
 Každá postava v Shadowrunu, pokud nemá nevýhody Nevzdělaný či Neschopný, má nějaké 
základní povědomí o počítačích a elektronice, má osobní zkušenost s prací v síti, s 
vyhledáváním dat a podobně. To z ní ale neudělá hackera či technomanta. Pokud chce postava 
z práce s Matrixem vytěžit co nejvíce, měla by mít dovednosti Počítače a Vyhledávání dat.  
 Interface  
 Uživatel je v Matrixu reprezentován svou personou, jakýmsi grafickým zobrazením 
uživatele, které vykonává jeho příkazy. Persona je to co ostatní uvidí, když s ním budou 
jednat on-line.  
 Komunikační kódy, konta a datové cesty 
 Kdokoli užívá Matrix, má svůj přístupový kód, něco jako telefonní číslo, skrze něj ostatní 
vědí jak vás kontaktovat on-line. Skrze ně můžete být také stopováni. Detaily o zachování 
soukromí v Matrixu budou v kapitole Být on-line. 
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 Mnoho částí Matrixu je přístupno veřejnosti (jako třeba webové stránky), některé jsou zase 
přístupné pouze s patřičným heslem konta (například soukromé uzly). Typ konta určuje, jaké 
akce lze legitimně provádět (viz Autorizovaný přístup). 
 Matrixové akce 
 Ve spolupráci s Matrixem lze použít spoustu akcí. A pokud je do Matrixu vstupováno skrze 
Zlepšenou realitu, mohou být tyto akce prokládány fyzickými akcemi. 
 Matrixové testy 
 Jako obvykle základem je atribut + příslušná dovednost. Pokud postava nechá něco udělat 
stroje, například analyzovat data, místo atributu postavy se počítá program, například Počítače 
+ Analyzační program.  
 
Modifikátory Zlepšené reality 
 Zlepšená realita může být ke škodě ale i k užitku, záleží na situaci. Ve většině případů vám 
bude prospěšná, už jen poskytováním užitečných informací. Pokud přímo pomáhá při 
úkolech, které provádíte (například realtimeová diagnostika problému při opravě nějaké věci), 
může GM přidat k dobru pro daný test +1 až +3 kostky. 
 Zlepšená realita může být také důležitá taktická pomoc, pokud tým runnerů pracuje ve 
spojené osobní prostorové síti a sdílejí svá data v realtimeovém čase (například údaje z 
kamer, ze sond, topografické mapy), pak má výhodu a GM určí patřičný bonus a to buď 
kostky navíc k určitým testům nebo bonus k iniciativě. 
 Zlepšená realita ovšem může být i nevýhodou. Pokud současně stahujete data a ještě k tomu 
máte v hlavě konferenční hovor, už si nemusíte všimnout ghůla., který se plíží za vámi. 
Agenti i hackeři mohou být specializováni v průniku do vašich filtrů Zlepšené reality a tak 
můžete být najednou překvapivě bombardování přívalem neužitečných blbostí. Pokud se 
někdo nabourá do vašeho komlinku, můžete být zahlceni falešnými daty, nebo můžete být 
ohlušeni naplno vedenou náhlou senzorickou ranou. GM ať přisoudí v takových situacích 
patřičné postihy. (obvykle -1 až -3). 
 
Hackování v Matrixu 
 Hackeři a technomanti, kteří chtějí naplno rozvinout své schopnosti a dosáhnout až na srdce 
strojového světa by měli mít dovednosti Hackování a Elektronická válka a pro vytváření 
vlastních nástrojů ocení dovednosti Hardware a Software 
 Nabourání se dovnitř 
 Nabourání se do cílového uzlu to je hlavní úkol Hackování To se střetnou dovednosti a 
programy hackera s Firewallem cíle a s jeho IC (Zabezpečení proti vniknutí). Nabourat se 
dovnitř se dá udělat dvěma způsoby: rychle a pomalu, kdy se hledají slabiny systému. To 
první může spíše spustit alarm ale je to rychlé, to druhé je bezpečnější a efektivnější ale chce 
to čas. (Viz Hackování). 
 Jakmile hacker pronikne dovnitř do uzlu, může vyřídit své záležitosti beztoho aniž by musel 
bojovat se zabezpečovacím systémem, dokud se nespustí alarm. Jakmile je systém 
zalarmován, pak je na hackerovi, aby se vypořádal s IC nebo s čímkoli, co tam číhá. 
 Další hackerské triky 
 Přirozeně, hackeři mají v zásobě více triků, od zametení vlastních stop po využití vlastní 
kyberruky samuraje proti jemu samému. Více se dozvíte v kapitolách Použití dovednosti 
Hackování, Použití dovednosti Elektronická válka a Co všechno potřebuje runner vědět o 
hackování. 
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Boj v Matrixu  
 Je vlastně užíváním útočných programů proti jiným ikonám v Matrixu. Používá se opoziční 
test stejně jako v běžném boji, tedy Kyberboj + Útočný program na straně útočníka VS 
Odezva + Utajení cíle. Pro kyberboj zastupují programy systém. Více detailů bude v kapitole 
Kyberboj. 
 
Riggování 
 Hacker může skrze Matrix manipulovat bezpečnostním systémem, stejně tak ale může řídit 
bezpilotní sondy. Díky simsensovému spojení může "skočit do sondy", stane se jí, a tomu se 
říká riggování. Svět vnímá skrze senzory sondy a manipuluje s ní, jako by byla jen další 
součástí jeho těla. Viz Riggování a sondy. 
 
 

Zlepšená realita 
 
 Se zlepšenou realitou není Matrix jakýmsi paralelním digitálním obrazem našeho světa 
(podobně jako astrální plán). Komlink sbírá data z Matrixu a skrze simsense nebo jiné 
rozhraní vás krmí vjemy z Matrixu. Vstup zlepšené reality je jedinečný pro každého uživatele 
Matrixu. Vy a vaše přítelkyně můžete oba objednávat z ikony menu restaurace do které se 
chystáte vstoupit, ale jen vy uslyšíte signál přicházejícího hovoru pro vás. 
 Ve své nejzákladnější formě je zlepšená realita vnímána ve formě vizuálních podnětů, ikon 
známých jako "šípy" (z anglického arrows jako parafráze augmented reality tedy AR, arrows). 
tyto šípy můžete vidět ve vašich kyberočích i ve vašich přirozených očích díky 
kyberwarovému zobrazovacímu spojení, nebo také přes chytré brýle, zobrazovací kontaktní 
čočky nebo přes zapisovací digitální brýle vašeho komlinku. Pokud například přijmete 
videohovor, ve středu vašeho zorného pole se objeví ikona toho, kdo vám volá, ale ta bude 
průhledná, takže uvidíte i skutečný svět kolem. Pokud na vás bude například někdo střílet, 
můžete toto obrazové okno zavřít, nebo poodsunout do periferního vidění, aby vás nerušilo. 
 Zlepšená realita se dá samozřejmě i slyšet, přes kyberuši, kyberwarové audiospojení, 
hlavové telefony, podkožní vibrační speakery, nebo přímé audio spojení z vašich brýlí. 
Hlasitost můžete ovládat mentálně přes neurální spojení nebo přes fyzické rozhraní. 
 pokud chcete vnímat zlepšenou realitu ještě lépe, můžete ho vnímat i hmatem, skrze 
speciální rukavice nebo oblečení, které může měnit svou teplotu a tlak v určitých místech. Dá 
se přidat i chuť, ale to už vyžaduje kyberware, který je dost drahý a je určen pro malý trh 
zájemců. 
 Ovšem nejrozšířenější a nejsnadnější je vnímání zlepšené reality skrze simsense. 
Potřebujete jen simulační modul do vašeho komlinku a ten převede signál přes kyberwarový 
simrig, nošený simrig, síťové trody nebo datajack. Někdy se jde ještě dál a upravené zařízení 
může přenášet i emoce, ovšem služby které umocňují plnou emocionální simulaci jsou vzácné 
a leckdy i nelegální. 
  
Zóny 
 Ne všude je bez problémů dostupná bezdrátová síť. Plně dostupná síť je hlavně doménou 
městských oblastí, ale i tam mohou být místa, která jsou ovládaná zločinem, gangy nebo jsou 
vybydlená. V divočině je to častější. 
  Statická zóna - je zóna, kde je bezdrátový přístup do Matrixu omezen nebo je nejistý 
  Mrtvá zóna - je zóna,, kde není přístup vůbec možný. 
 Ve statické zóně může dát GM postihy -1 až -3 na všechny akce v Matrixu (to představuje 
omezenou dostupnost přístupu). 
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 V mrtvé zóně není přístup možný, pokud s sebou postavy nemají nějaký silný zesilovač 
signálu. A v těchto zónách se mohou technomanti cítit nepohodlně, jako by jim něco chybělo, 
mohou být podráždění, v depresi. (Chce to roleplaying) Dle úvahy GM mohou mít postih -1 
na všechny akce mimo Matrix. 
 Zábavné mohou být SPAMzóny, oblasti, kde jsou povoleny či aspoň tolerovány zábavné 
manipulační triky (To zahrnuje pronikání přes filtry zlepšené reality, ohlušování senzorů 
zlepšené reality, emotivní sim pole. (To může být značně rušivé, postihy mohou být -1 až -3, 
to je na úvaze GM. 
 

Komlinky a sítě 
 
 Komlink je skutečně víceúčelový nástroj Matrixu, je ti kombinace průvodce, mobilu, 
videokamery , jednotky GPS, čtečky čipů, peněženky, kredithůlky a přenosného média pro 
elektronické hry, to vše v mnoha velikostech a tvarech, od malých pouzder na zápěstí či 
opasku přes luxusní šperky po komlink všitý do látka vašeho saka.  
 Komlink slouží jako primární jádro vaší osobní prostorové sítě (OPS) a můžete přes něj 
dělat spoustu věcí, od přehrání záznamu ze včerejší párty, přes videohry po skanování vaší 
poškozené kyberruky.  
 Poskytuje okamžitý bezdrátový přístup do sítě kolem vás, můžete volat, stahovat data, 
objednávat zboží, kontrolovat své finance, nebo si zahrát šachy s někým na druhé straně 
světa. 
 Ovšem obvykle také nese informace o vás, nahrazuje registrované kreditní hůlky starých 
dob. Vaše identifikace, OIČ, licence, pasy, lékařské záznamy, doklady o vzdělání, to vše 
může být na vašem komlinku a využito pro různé účely, samozřejmě s vaší plnou autorizací. 
 Mnoho lidí má své komlinky nastavené tak, že vysílají skrze své OPS část osobních 
informací ostatním. Vaše záznamy o nakoupeném, zboží může vyslat do vašeho oblíbeného 
obchodu při vstupu do něj a podle toho se vám může personál věnovat, údaje o vašich 
koníčcích si může přečíst kdokoli v baru, když vstupujete a chcete si najít společnost na 
večer, nebo může v určenou dobu vyzývat ostatní k turnaji v nějaké počítačové hře. 
 Samozřejmě, většina osob si dává pozor na to, co o sobě nechá zveřejnit, ale zákony 
některých států vyžadují, aby byl z vašeho komlinku dostupný určitý druh informací. 
(například e státech UCAS to musí být identifikace osoby). V některých dobře hlídaných 
částech města je běžnou praxí, že sondy policie vyžadují skanování OPS náhodných osob. A 
ten, kdo má komlink ve skrytém módu, je podezřelý. 
 
Módy komlink ů 
 Komlinky se obvykle dají nastavit do třech režimů (lze to udělat volnou akcí). 
  Aktivní  - Je to základní režim, můžete mít přístup do uzlů kolem vás, ale i ostatní mají 
přístup k vám. V některých oblastech je vyžadováno, aby byl komlink v aktivním módu 
(například na letištích, v továrnách korporací a podobně). 
  Pasivní - Komlink má přístup do ostatních uzlů, ale ty nemají přístup k vám bez 
vašeho souhlasu. Pokud ale vyhledává, bude se jevit jako aktivní síť. Dá se nastavit, aby 
automaticky filtroval okolní "šum žádostí" od těch, které žádají vstup a vy je očekáváte. To je 
užitečné hlavně v oblastech s vysoký,m provozem, kde je hodně reklam a SPAM vtipálků. 
  Skrytý  - V tomto módu je vaše OPS neviditelná ostatním uzlům, dokud se k nim 
dostat vy, nebo to nedovolíte. Uživatelů, skrytých komlinků se často říká "duchové". V 
některých sociálních situacích vysoké společnosti je nalezení komlinku ve skrytém módu za 
urážlivé gesto, naopak, v některých tech-free zónách  nebo v místech, kde je ceněno soukromí 
je to samozřejmostí. 
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 V některých střežených oblastech je zakázáno mít komlink ve skrytém módu pod tresty 
vyhoštění, vězení či ještě hůř. 
Persona 
 Je vaším matrixovým alter ego, kombinace programů a operačního systému, který 
používáte, který vás představuje jiným uživatelům a uzlům. Atributy persóny jsou určeny 
zařízeními, které používáte k přístupu do Matrixu. Útoky proti persóně ovlivní 
přístroj/operační systém, ovšem útok černého IC ovlivní samotného uživatele. 
 Ikona 
 Graficky vás představuje ve zlepšené realitě. Může vypadat různě. Od tváře uživatele, přes 
antropomorfní či zoomorfní útvary až po čistou uměleckou imaginaci. AŤ už si ikonu koupíte 
či si ji vytvoříte sami tak, aby vám seděla nejlépe, je měnitelná. Matrixová zařízení mají v 
paměti mnoho druhů a typů ikon, když je zapotřebí komunikovat a uživatel nemá žádnou 
vlastní. Změna či prohození ikony je volná akce. 
 
Spojení a upisovací seznam 
 Pro větší jednoduchost a soukromí uvažujme, že můžete upravit vaše přístroje tak, aby na 
sebe mohly vzájemně působit jen s dalším určeným přístrojem (například komlink, jádro vaší 
OPS) nebo s další určenou sítí (například jiná OPS). Než dovolit jakémukoli cizinci, aby se 
naboural do veškeré vaší elektroniky, bude lepší, když se bude muset pro dosažení vaší OPS 
nejdříve spojit s vaším komlinkem. 
 V herních výrazech má vaše persona upisovací seznam uzlů, se kterými jste se spojili, a 
kterým je dovoleno ustanovit komunikaci s vámi. Seznam může být skoro nekonečný, ale 
počet uzlů, agentů nebo sond, se kterými může persona aktivně udržovat přístup je hodnocení 
persóny x 2. 
 
Matrixové atributy  
  
 Obecně jsou opět v rozmezí 1 - 6, nižší hodnocení znamená levnou, starší techniku, vyšší 
hodnocení zase nové kousky. Některé výjimečné kusy, prototypy mohou mít hodnocení i 
vyšší než 6, ale jsou to vzácnosti a mělo by být těžké je sehnat. 
 
 Odezva (hardware) 
 Je schopnost přístroje zpracovávat data a reagovat na příkazy. Matrixová iniciativa je 
součtem Intuice + Odezvy. Odezva může být ovlivněna, pokud současně běží moc programů. 
Za každých x programů, které běží současně (kde x je hodnocení Systému) snižte Odezvu o 1 
 
 Signál (hardware) 
 Představuje sílu vysílání přístroje, čím vyšší, tím dále dosáhne. Důležitá je velikost antény a 
příkon, také velikost přístroje. Malé kyberwarové kousky mohou být omezeny na Signál 1 - 2, 
zatímco velké kusy montované například do dopravních prostředků, mohou mít Signál i 8 až 
9. Viz přehled. 
 Pokud komunikují dva přístroje mezi sebou (pokud není komunikace jednostranná), musí 
být oba v dosahu toho slabšího signálu. 
 
 Hodnocení signálu Dosah Příklady 
 0 3 m nanowarové přenašeče, kyberwarová zřízení v OPS 
 1 40 m RFID, příruční elektronika 
 2 100 m  Headwarové přenašeče, senzory mikrosond 
 3 400 m  průměrný komlink, Malý/domácí/obchodní router 
   autonavigační senzory vozidel 
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 4  1 km senzory sond-lezců 
 5 4 km kyberkončetinové přenašeče, senzory těžkých sond 
 6 10 km věže mobilních telefonů, veřejně přístupné  
   wi-fi routery 
 7  40 km zaměřovací senzory pro zbraně pozemních  
   dopravních prostředků (tanky, děla) 
 8 100 km letecký radary, pozemní pozorovací radary 
 9 400 km námořní radar, komerční AM/FM rádio 
 
 Firewall  (software) 
 Je vestavěné zabezpečení operačního systému. Chrání proti neautorizovanému přístupu. 
Čím lepší, tím hůře dosažitelné pro nezvané hosty. Používá se k obraně proti matrixovým 
útokům v kyberboji. 
 
 Systém (software) 
 Je schopností operačního systému - jeho stability, schopnosti pracovat na více věcech 
najednou. je také omezením pro rozběhnutí programů. nemůžete spustit program na zařízení, 
které má systém o menším hodnocení než je hodnocení toho programu. 
 Systém je také omezen Odezvou zařízení, pokud má Systém vyšší hodnocení než je 
hodnocení Odezvy přístroje, má Systém své maximální hodnocení stejné, jako je hodnocení 
Odezvy. 
 Systém také omezuje maximální hodnocení programů, které mohou na daném uzlu běžet (I 
když má program vyšší hodnocení, může běžet maximálně na tom hodnocení, jaké má 
Systém. Stejně omezuje i seznam subskripcí ( v upisovacím seznamu) na Systém x 2. Systém 
také ovlivňuje počet programů, které mohou běžet současně, než se Systém zahltí (viz 
Odezva). 
 
 Matrixový kondi ční záznamník 
 systém také určuje, kolik matrixového poškození zařízení snese, tedy kolik má kondiční 
záznamník zařízení čtverců: 8 + (Systém/2) zaokrouhleno nahoru. 
 
 Hodnocení zařízení (univerzální) 
 Ve světe Shadowrunu je mnoho elektroniky a GM nemůže mít přehled o jednotlivých 
atributech každého kousku. Pokud hraje v příběhu daný kus elektroniky důležitou úlohu, 
nechť mu GM přidělí patřičné atributy (viz výše), pokud ne, mělo by stačit  celkové 
hodnocení přístroje. Předpokládá se pak, že jeho atributy mají stejné hodnocení jako je 
celkové hodnocení zařízení. Pokud se v tom bude někdo vrtat a něco zvýší, pak se zvedne jen 
daný atribut. Následují příklady hodnocení typických kousků elektroniky: 
 
 Typ Hodnocení Příklady 
 Hloupé 1 Obecné spotřebiče, bodyware 
 Prosté 2 veřejné terminály, zábavní systémy 
 Průměrné 3 standardní osobní elektronika, headware, dopravní 
   prostředky, sondy, osobní domácí terminály 
 Komplexní 4 bezpečnostní vozidla, alfaware, vyhledávací  
   terminály, bezpečnostní zařízení 
 Chytré 5 hitech přístroje, betaware, bezpečnostní terminály, 
   vojenské dopravní prostředky 
 Vymakané 6 Deltaware, kreditní hůlky 
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 Paměť 
 Paměť běžné elektroniky je dostatečně velká, postavy ani GM nemusí mít starost, jestli se 
tam daný soubor informací vejde či ne. Jen v případech, kdy je to důležité pro příběh, může 
GM určit že dané přenosové médium je moc malé nebo soubor příliš velký. Ale stejně, s 
tolika možnostmi bezdrátového přenosu kolem většinou není žádný problém poslat i rozsáhlý 
soubor někam , kam se vejde. 
 
Pilotní programy 
 Představují zvláštní typ operačního systému, jehož algoritmy jsou schopné 
polosamostatného rozhodování. Tyto systémy musí být schopné fungovat nějakou dobu 
samostatně, bez zásahu meta/lidského operátory. Čím je hodnocení vyšší, tím je systém 
"chytřejší". Pilot se používá namísto Systému u sond, vozidel a agentů, ale jinak funguje 
stejně jako Systém. 
 V herních významech to znamená,  že se Pilot dává, je li třeba, místo dovedností Počítače, 
Kyberboj, Vyhledávání dat a Hackování . také se dá použít jako mentální atributy sondy, 
většinou za Intuici či Logiku, zřídka pak za Vůli. 
 Obecně platí, že pokud má sonda či agent učinit rozhodnutí, může si GM hodit Pilot + 
Odezva. Pilotní programy jsou stále jen programy, splní jen to, co je v jejich kompetenci a to 
doslova. 
 
Doplňky 
 Existuje spoustu doplňků k vašim komlinkům, to najdete v kapitole Vybavení. Některé 
podotýkáme již zde. 
 Sim-modul - Mění simsensová data do nervových signálů a tak můžete zažít zážitky jiných 
lidí nebo si užít zábavných programů. tento modul je nezbytný pro přístup do Virtuální 
reality.  
 
 

Být on-line 
 
 tato kapitola bude o tom, co je za tím prostým úkonem připojení se na Matrix. Tedy o 
komunikačních kódech, kontech a datových cestách. 
 
Komunikační kódy 
 
 Každý uživatel Matrixu má svůj osobní komunikační kód, svoji matrixovou adresu, kam 
jsou směřovány hovory a zprávy pro něj. Je to většinou placená služba, ale existují i extra 
placené síťové komunikační kódy, které využívají shadowrunneři, hackeři a jiní kriminální 
živlové. 
 Když jste on-line, jste napojeni na vašeho poskytovatele a tak zprávy a hovory jdou přímo k 
vám. Ale také můžete být vysledováni. Můžete se také odpojit a pak pro vás budou zprávy 
ukládány, dokud si je nevyzvednete. 
 Můžete také využít výhodu zakódovaných routerských služeb, které povedou vaše spojení 
přes jeden ze "stínových uzlů, které budou z tohoto spojení odstraňovat identifikační data, aby 
ztížily vysledování. To poskytuje extra úroveň bezpečnosti a anonymity, přes kterou se 
dostane pár jen skutečně dobrých stopovacích hackerů.  
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Autorizovaný přístup 
 každý uzel má několik autorizovaných uživatelů s těmi správnými přístupovými kódy, kteří 
jsou v uzlu oprávněni provádět určité činnosti. Ti žádný test na takové činnosti nepotřebují, na 
rozdíl od neoprávněných uživatelů, hackerů. 
 Mnoho uzlů má oblasti veřejného přístupu, nebo mohou být celé veřejnosti přístupné. 
 
Přístupové kódy 
 Legitimní konta jsou chráněna přístupovými kódy. Jsou jako klíče, které vám v závislosti na 
univerzálnosti těchto klíčů umožní otevřít některé dveře v domě. Pokud je nemáte, je třeba 
vypáčit zámek. A to přesně dělají hackeři. Čím je přístupový kód komplexnější, tím je systém 
méně uživatelsky příznivý. Vytvoření dobrého přístupového kódu je často kompromisem 
mezi bezpečností a snadností použití.  
  Základní přístupové kódy - Sestávají z řady symbolů, které musíte vložit, aby jste 
prošli. Obvykle jsou to alfanumerické řady, ale díky zlepšené a virtuální realitě to mohou být i 
různé obrazy i pohyby. 
  Spojené přístupové kódy - Vyžadují od uživatele navíc další úroveň identifikace, 
obvykle skanování oční rohovky, otisků dlaně či prstů atd. Tato identifikace je propojena s 
komlinkem či terminálem, také to může být zvláštní signatura z operačního systému uživatele, 
nebo unikátní RFID označení. Pokud skan či signatura nesouhlasí se záznamem, přístup je 
odepřen. 
  Přístupové klíče - Jsou jednou z nejbezpečnějších cest kontroly přístupu do uzlu. Jsou 
to unikátní zašifrované moduly, které se vkládají do komlinku nebo terminálu. Mnoho 
korporací vyžadují od svých telekomunikačních pracovníků právě tento přístup. Uzel prověří 
modul, pokud nesouhlasí, bude přístup odepřen. 
 
Oprávněná konta 
 Většina kont má nějaké omezení, každý nemůže číst zprávy a osobní data toho druhého jen 
tak. Administrátoři systému a bezpečnostní hackeři ovšem potřebují přístup nad možnosti 
běžných uživatelů. Existují tři typy oprávněných kont, máte - li patřičný přístupový klíč nebo 
kód, jste považováni za oprávněné uživatele, dokud neprovedete něco, co vám oprávnění 
vašeho klíče či kódu neumožňuje. 
  Osobní konta - Poskytují základní privilegia k přístupu do souborů a k zařízení, které 
potřebujete ke své práci. Šíře přístupu záleží na vaší pozici ve společnosti či firmě. Některá 
osobní konta mohou být sdružována do skupin, a tak mají uživatelé v této skupině přístup jen 
k souborům určených pro tuto skupinu. 
  Bezpečnostní konta - jsou dávána staršímu managementu či střednímu technickému 
personálu. Většina bezpečnostních hackerů má také přístup k těmto kontům, i když někteří 
mají možná i administrativní přístupové kódy, záleží na tom, jak jim firma věří. Bezpečnostní 
uživatelé jsou často členy skupin uživatelů. 
  Administrativní konta  - Jsou jen pro pár vyvolených. Toto "kořenové" konto dává 
oprávnění k totálnímu přístupu do systému, aby mohl být vyřešen jakýkoli problém, který se 
může v systému přihodit. Opravňuje například i k takovým činnostem, jako je zničení 
některých dat, aby se zamezilo poškození či pozastavení systému.  
 
Datové cesty 
 Kdykoli je někdo on-line, je zaznamenávána jeho přítomnost. Každé bezdrátové zařízení či 
terminál, i drátový jackpoint má jedinečnou řadu čísel vsazenou výrobcem a často 
registrovaných místní telekomunikační autoritou. Toto přístupové ID je spojeno s veškerými 
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vašimi on-line transakcemi a obvykle je zaznamenáno v jakémkoli přístroji, na který se 
napojíte. Tento záznam je nazýván datovou cestou a skrze ni vás může hacker vysledovat, 
nebo naopak bezpečnostní síly tak mohou vysledovat kriminální aktivitu. 
 Jak zmást datovou cestu, to bude řečeno dále.  
  

Matrixový žargon 
 
 Šíp (Arrow z ARO - Augmented Reality Object) - virtuální reprezentace (obvykle vizuálně 
grafická) užívaná k reprezentaci věcí ve zlepšené realitě. 
 Umělá inteligence (UI) - program, který udržuje a uvědomuje si sám sebe, který se 
vyskytuje v Matrixu. 
 Technologie umělého indukčního senzorického systému (angl. ASIST) -  Hardware a 
program, který umožňuje přímo zažít zážitky někoho jiného. (simsense) 
 Zlepšená realita - informace dané či přidané přes vnímání uživatele, obvykle ve formě 
vizuálních dat, grafik, zvuků, hmatových vjemů či omezeného simsensu. 
 BTL  (Better than life - Lepší než život, tedy Lanýž) - hyper reálná úroveň simsensu, která 
je potencionálně návyková a nebezpečná. 
 Cold sim - standardní simsense, operující na bezpečné legální úrovni. Většinou lidí 
používaný k přístupu do virtuální reality.  
 Komlink - osobní počítač, užívaný takřka všemi k přístupu k bezdrátovým službám, 
obvykle doplněný doplňky. Často slouží jako jádro osobní prostorové sítě (OPS) uživatele. 
Často nazýván jen "Komm" či "Link". 
 Komplexní forma - mentální algoritmus, který se učí technomanti k ovládání Matrixu 
 Kontrolní rig  - implantát, který zlepšuje schopnosti riggera, když se "vtělí" do dopravního 
prostředku. 
 Mrtvá zóna - oblast, kde není bezdrátová síť. 
 Zařízení - individuální elektronika, která je připojena na Matrix, jako jsou komlinky, 
terminály, kyberware, bezpečnostní kamery, sondy atd. 
 Dot (Z angl. Digital Object Tag čili DOT) - data přidaná k objektu zlepšené reality či k 
ikoně ve zlepšené realitě. 
 Sonda - bezpilotní dopravní prostředek, obvykle kontrolovaný přes bezdrátové spojení či 
přes Matrix. 
 Echo - vylepšená schopnost, kterou se může technomant naučit teprve po absolvování 
Submerze. 
 Oslabení - typ mentálního odlivu, který někdy zažívají technomanté, když užívají své 
schopnosti.  
 Firewall - program, který chrání uzel před narušením 
 Brána - spojení mezi mřížkovou sítí a další sítí 
 Geo-Tagging - připsané doty, data vnímatelná jen ze zlepšenou realitou ke specifické 
fyzické lokaci. Často s RFID dodatky. 
 Duch ve stroji - různé záhadné fenomény a pozorované entity, které jak se zdá existují jen 
v Matrixu. Někdo věří, že to jsou duchové Matrixu či UI, někdo zase že to jsou osobnosti lidí, 
kteří v Matrixu uvízli při Krachu v roce 2064. 
 Mřížka - série vzájemně spojených sítí. 
 Hacker - někdo kdo zkoumá a dobývá technologie obecně a hlavně Matrix, často ilegálně a 
někdy i se zločinným úmyslem. 
 Hot sim - simsense bez zabezpečení, které zabraňuje případnému poškození zpětnou 
vazbou. Ve většině oblastí nelegální. 
 Ikona - virtuální reprezentace programu v matrixu 
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 Protiopatření proti vniknutí (IC) - Jakýkoli softwarový program instalovaný do systému, 
který má ochránit systém před neoprávněnými uživateli. Často nazýván Led (z angl. Ice) 
 Jackpoint - Jakákoli fyzická lokace, která poskytuje přístup do Matrixu skrze drátové 
spojení. 
 Živoucí persona - mentální organický počítač, který umožňuje technomantům vstupovat do 
Matrixu pouhou vůlí. 
 Lokální prostorová síť (LPS) - lokální komunikační systém mezi počítači a další 
elektronikou. 
 Matrix -  světová komunikační síť 
 Maso - slangový výraz, který označuje buď nedrátovaného jedince, nebo fyzickou část 
hackera, která zůstává vzadu a nečinná, zatímco je hacker v plné virtuální realitě.  
 Zamřížovaný - slangový výraz pro on-line napojení na Matrix 
 Mřížová síť - síť, ve které je zařízení v síti propojeno každé s každým. 
 Síť - mezi sebou vzájemně pracující skupina počítačových zařízení 
 Uzel - jakékoli zařízení či síť do které se lze připojit. 
 Operační systém (OS) - master program, který kontroluje určité zařízení 
 Osobní prostorová síť (OPS) - síť, která je vytvořená všemi bezdrátově napojenými 
zařízeními, které nese jedna osoba. Jádrem této sítě je často komlink. 
 Persona - program, který uživatele reprezentuje v Matrixu, uživatelova ikona. 
 Pilot - robotický mozkový program, podobný Systému, který má ale schopnosti dělat 
samostatná rozhodnutí. Užívá se pro agenty a sondy. 
 Skutečný život - cokoli co nemá něco společného s Matrixem (nebo je to naopak?) 
 Regionální telekomunikační mřížka - největší typ mřížky, pokrývá celé země 
 Odezva - počítačový atribut představující hrubou výpočetní sílu. 
 RFID (Radiová frekvenční identifikace) - malé zařízení, které udržuje data a přenáší je na 
krátké vzdálenosti na jiný přijímač 
 Rigger - uživatel, který se "vtělí" do příslušně vybaveného zařízení (obvykle sondy, vozidla 
či bezpečnostního systému) a tak jej ovládat, jako by on sám byl tímto zařízením. Uživatel je 
obvykle vybaven kontrolním rigem. 
 Vymodelovaný systém - Matrixoví hostitelé s detailní nadstandardní ikonografií (viděnou v 
plně virtuální realitě) 
 Signál - počítačový atribut představující sílu bezdrátového radiového signálu 
 Simrig - zařízení pro zaznamenávání simsensu 
 Simsense (také sim nebo simstim) - hardware a programy, které umožňují osobně prožít 
skutečnost, která se stala někomu jinému. 
 SPAMzóna - oblast zaplavená invazivní reklamní zlepšenou realitou 
 Pavouk - bezpečnostní rigger nebo hacker, zaměstnaný korporací nebo agenturou chránící 
zákon, k ochraně jistých oblastí Matrixu před hackery nebo k riggování sítě bezpečnostního 
systému určité budovy, sond, nebo obranného systému. 
 Sprites - samostatní boti vytvoření technomantem, aby mu byli ku pomoci při manipulaci s 
Matrixem. Některými jsou považováni za duchy strojů. 
 Statická zóna - oblast s nejistým bezdrátovým přístupem 
 Systém - počítačový atribut představující stabilitu a integritu operačního systému 
 Technomant - někdo, kdo je schopen užívat a manipulovat s Matrixem bez skutečného 
fyzického napojení 
 Trody  - čelenka nebo síť nošená na hlavě (často pod čepicí nebo parukou) která umožňuje 
vnímat simsense 
 Virtuální realita  - stav, kdy jsou venkovní vjemy ignorovány a kydy uživatel vnímá jen 
vjemy z Matrixu 
 Široká prostorová síť - síť, obvykle bezdrátová, která pokrývá rozsáhlé oblasti 
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 Wi-fi  - bezdrátová výstižnost neboli bezdrátové síťování 
 

Používání Matrixu 
 
 Matrix lze vnímat skrze zlepšenou nebo virtuální realitu. Při používání zlepšené reality se 
pohybujete svou běžnou tělesnou rychlostí a postava při něm používá svou fyzickou běžnou 
Reakci a Iniciativu. 
 
Matrixové vnímání 
  
 Při použití zlepšené reality je vnímání Matrixu dáno přes vnímání skutečného světa. Nejste 
tedy úplně v Matrixu. Když vstupujete do uzlu, nevstoupíte do něj, ale uvidíte ikonu,m kterou 
uzel projektuje do vašeho vnímání. To co vnímáte z Matrixu, je kompletně vytvořené 
počítačem. A protože valná většina aktivit je nezajímavá a úplně by zahltila vaše smysly, je 
odfiltrována. Místo toho vlastně vnímáte jen velmi malou část Matrixu, jako jsou ikony uzlů 
či uživatelů, se kterými se setkáváte, menu, doty, Šípy a další vizuální rysy. 
 Testy vnímání v Matrixu 
 Pokud chcete prozkoumat nějaký matrixový objekt (uživatele, programy, IC, uzly, soubory 
atd.) požijte jednoduchou akci a použijte akci Pozorování v detailu. text vnímání v Matrixu je 
Počítače + Analyzační program (spíše než Intuice + Vnímání). GM stanoví prahové číslo dle 
obtížnosti situace. 
 Pokud se před vámi snaží cíl vědomě ukrývat, je to opoziční test s Hackováním + Utajením 
na straně cíle (nebo Firewall + Utajení, jde li o programy/uzly). Jako pravidlo berte, že 
jakýkoli běžící program utajení se snaží skrýt. 
 Čisté úspěchy určí, jak úspěšné bylo prohlížení, za každý 1 čistý úspěch můžete získat jednu 
informaci o cíli, například co je to za hodnocení, typ objektu, nebo zda ks obe zcela náhodou 
nemá soubor připojenou datovou bombu. 
 Když vstupujete do uzlu, můžete nastavit svůj Analyzační program, aby automaticky 
skanoval a hledal jiné uživatele/ikony v tomto uzlu během jednoduché akce. Program si bude 
tento úkol hlídat, dokud budete v daném uzlu či dokud tento úkol nezrušíte. GM pak dělá 
testy na vnímání tajně. 
 Technomanté mají na všechny testy vnímání v Matrixu +2 kostky. 
 
Vstupování do více uzlů 
 
 Pro uživatele Matrixu je běžnou praxí, že se v jeden okamžik spojují s více uzly, je to jako 
střídání otevřených oken. Za střídání vaší pozornosti mezi uzly nejsou žádné postihy, ale 
najednou můžete být připojeni maximálně s tolika uzly, kolik je váš Systém x 2. 
 Pokud je třeba testu persony v uzlu, do kterého jste vstoupili, ale ve kterém není persony 
aktivní (tedy pozornost je obrácena na jiný uzel),, pak test proveďte s použitím hodu 
příslušného programu nebo počítačového atributu, ne uživatelovy dovednosti. 
 Smutné ovšem je, že se vaše persona objevuje najednou ve všech uzlech, do kterých jste 
vstoupili, a na každou takovou "kopii" může být v Matrixu zaútočeno. Pak musíte svoji 
pozornost dělit mezi více soubojů, které se ovšem dějí najednou. Jakékoli poškození persony 
se současně projeví na všech jejích "kopiích".  
 
Použití dovednosti Počítače 
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 Kdykoli děláte něco s počítačovým elektronickým zařízením, ať už vyhledáváte informace, 
skanujete fotografie nebo píšete disertační práci, používáte dovednost Počítače a provádíte 
počítačové testy. 
 Pokud děláte něco s patřičným zařízením, je to test Počítače + Logika proti prahovému 
číslu, které určí GM. Pokud používáte patřičný program, je to test Počítače + hodnocení 
programu. 
 Tato dovednost má prim v následujících akcích. Dovednost Počítače se ale užívá jen v 
případech, že máte autorizovaný přístup. Pokud ne, a snažíte se manipulovat s programem, 
souborem či uzlem nelegálně, použijte dovednost Hackování. 
 Editace - Komplexní akcí můžete vytvořit, změnit či vymazat soubor, ovšem za jednu akci 
lze provést jen malé změny, například zapsat řádku (vše dle úvahy GM). také můžete 
zkopírovat data, nebo vložit už připravený materiál. Větší změny chtějí více času a/nebo 
rozšířený test Počítače + Editační program. 
 Můžete také pozměnit nebo vytvořit výstup přístroje, jako je záznam kamer, telemetrická 
data se senzorů atd. GM určuje, kolik by úkon potřeboval času. 
 Oprava ikony - Touto akcí můžete opravit poškození ikony, které utrpěla v kyberboji. 
Proveďte rozšířený test Počítače + Medik program ( 1 bojové kolo). Každý úspěch "léčí" 
jeden čtverec poškození v záznamníku. Touto akcí se však nemohou vyléčit technomanté.  
 Stopování - Touto akcí můžete stopovat datovou cestu z něčí ikony zpět k její fyzické 
lokaci, stopa sleduje všechna napojení cíle, uzel od uzlu. (To je rozdíl od akce Vyhledávání 
dat, ta spíše hledá něčí přístupový kód v souboru). Abyste mohli někoho stopovat, musíte 
nejdřív o svém cíli vědět matrixovým vnímáním. 
 Proveďte rozšířený test Počítače + Stopování (10, 1 jednání v kole), použijte příslušné 
modifikátory podle přehledu, který bude následovat. Pokud cíl mate akcí Přesměrování, čisté 
úspěchy z této akce přidejte k prahovému číslu. Pokud cíli běží program Utajení, použijte jeho 
hodnocení jako modifikátor. 
 Jakmile ale prahové číslo překonáte, identifikujete původní uzel cíle a jeho přístupové ID. 
Pokud je uzel přímo napojen na Matrix, učíte jeho fyzickou polohu, pokud je uzlem mobilní 
bezdrátové zařízení, určíte jeho polohu s přesností na 50 m. Dokud dané zařízení funguje a 
udržuje bezdrátové, připojení, můžete sledovat jeho pohyb. 
 Systémové zabezpečení často tímto způsobem sleduje hackery, a pak v odpověď zakročí 
sama korporace, nebo dá vědět policii, či podnikne vlastní hackerský útok na domácí uzel 
hackera (to chce specialistu nebo IC) aby mu dala ochutnat jeho vlastní medicíny. 
 
 Rezervy kostek Situace 
 - hodnocení cíli běží program Utajení 
  
 Modifikace prahového čísla 
 +1 za každý čistý úspěch z akce Přesměrování 
 -2 připojení uživatele otevřené rušením černého 
  IC 
  
 Přenos dat - Pomocí jednoduché akce můžete přenést či přehrát data z jednoho uzlu do 
druhého, pokud GM žádá test, je to Počítače + Editační program. 
 Přenosová rychlost dat je v moderním Matrixu natolik velká, že stačí přenést téměř všechny 
(i velké) soubory téměř okamžitě. Přenos se skončí na konci bojového kola,. ve kterém se 
započal. Přenos se dá volnou akcí kdykoli přerušit. 
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Užití dovednosti Vyhledávání dat 
 
 Tato dovednost vyjadřuje schopnost vyhledávat data a informace on-line, ať už  z 
jednoduchých databází či z celého Matrixu. A protože je v něm tolik informací a je třeba 
oddělovat zrno od plev, je to často výzva. Můžete zpracovávat stáhnuté informace, rozlišovat, 
co je důležité a co ne a také je to dovednost o umění využívání specializovaných nástrojů. 
 Obvykle se řeší rozšířeným testem Vyhledávání dat + Vyhledávací program (Search), GM 
určuje interval a prahové číslo podle toho, odkud je čerpáno a jak skryté a chráněné jsou 
hledané informace. Zhruba by se měl držet tohoto přehledu: 
  
 Prahové číslo Obtížnost Interval Oblast vyhledávání 
 2 snadné 1 jednání v kole ten samý přístroj 
 4 průměrné 1 bojové kolo stejná síť 
 8 těžké 1 minuta celý Matrix 
 16 extrémní 
 
 Jakmile jsou jednou informace nalezeny, nemusí se už znovu vyhledávat, pokud ovšem 
nejsou přesunuty či vymazány. 
 Můžete také nechat běžet prohlížecí program na určitém uzlu a nebo zařízení a nastavit ho 
tak, aby vás upozornil, až najde to co hledáte (To je test Vyhledávání dat + Vyhledávací 
program, ovšem dělá ho GM a tajně).  Pokud nechcete udržovat připojení na tento uzel, je 
třeba abyste tam nechali běžet program agent, vybavený Vyhledávacím programem.  
 Dovednost může být také využita v kombinaci s jinými programy. Pokud například chcete 
najít určitou OPS v přeplněném klubu, je to trest Vyhledávání dat + Scan program, pokud 
chcete, aby vás váš komlink upozornil, pokud v blízkosti narazí na program smartlinku, je to 
opět test Vyhledávání dat + Scan program. Pokud ukořistíte něčí komlink a budete v něm 
hledat vzkazy a hovory a v nich klíčová slova, je to test Vyhledávání dat + Sniffer program. 
 
Další matrixové akce 
 
 Přihlášení se do systému / Odhlášení se od systému - Přihlášení se do uzlu se správným 
přístupovým kódem nepotřebuje žádný test (je to komplexní akce) ale bez správného kódu se 
jedná o Hackování. Odhlášení se je ještě jednodušší, jde o jednoduchou akci. Složitější to 
bývá jen v tom případě, že se do toho plete černé IC. K přihlášení se do bezdrátovému uzlu je 
samozřejmě třeba, aby byl uživatel v dosahu signálu. 
 Odpojení se - Vaši přítomnost v Matrixu můžete kromě odhlášení přerušit také odpojením, 
tedy sejmutím trod, vytažením jacku nebo jiným oddělením se od komlinku. To přímo nezruší 
spojení s Matrixem, ale hlavně vás to oddělí od vaší persony, což ocení hlavně hackeři, kteří 
chtějí zabránit tomu, aby je odpojilo černé IC. technomanté se mohou také odpojit, ovšem v 
jejich případě jde spíše o mentální oddělení se. 
 Kontrola zařízení - Cokoli na elektronický přístup (téměř cokoli) se dá ovládat z Matrixu, 
od dveří výtahů přes sondy až po celé automatizované tovární provozy. Nejdříve ovšem 
musíte do daného zařízení získat přístup. 
 Dle GM, některé záležitosti mohou být tak jednoduché, že není třeba testu (například 
otevření zamčených dveří), některé vy test mohly vyžadovat, obvykle s příslušnou dovedností 
(například oprava auta na dálku opravárenskou sondou by vyžadoval test Mechanika + 
Velení, ovládání sondy Velení + příslušná dovednost s dopravními prostředky). 
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 Ovládání sondy na dálku je ovšem něco riggování sondy (kdy je třeba virtuální reality a vy 
se stanete sondou) či zadávání příkazů sondě (ta se po zadání příkazu podle něj řídí a dále pak 
už jedná sama za sebe).  
 Zadávání příkazů - Když jste on-line, můžete zadávat příkazy agentům, sondám a spritům 
jednoduchou akcí. Můžete dávat příkazy i více zařízením najednou, ale musí se jednat o 
stejný příkaz, pro rozdílné příkazy je třeba různých jednoduchých akcí. 
 Agenti a sondy budou přebírat rozkazy jen od své kontrolující persony, pokud se této pozice 
ovšem nezmocní podvodem jiná persona.  (viz Podvodné příkazy). Pokud to tak kontrolující 
persona chce, může instruovat sondu či agenta, aby se podřídily rozkazům i od jiných 
určených person.  
 Restartování - Persona či uzel se může dočasně vypnout a znovu restartovat, ale chce to 
čas. Proveďte rozšířený test Systém + Odezva (10, 1 bojové kolo) abyste určili, jak dlouho to 
bude trvat. Počátek restartovaní je zadáván komplexní akcí. restartovaná persona začíná 
znovu ve svém osobním uzlu, ne tam, kde se restartovala. 
 U technomantů je to horší, ti nemohou jen tak vypnout mozek. Musí se úplně odpojit od 
Matrixu a odpočívat (tedy nedělat žádné fyzické, duševní či Matrixové aktivity) po dobu, 
kterou určí rozšířený test Logika + Vůle (10, 1 hodina). Po této době se může technomant 
opět připojit na Matrix s plně obnovenými atributy své živoucí persony.  
 
 

Hackování 
 
 Žádný tým shadowrunnerů se dlouho neobejde bez hackera či technomanta. Hackováním je 
zvána jakákoli manipulace s programováním, počítači, elektronikou a zvláště pak uzly 
neautorizovaným způsobem. 
 Obvykle jde o to, aby hacker prolomil Firewall uzlu a dostal se dovnitř. Bezpečnostní 
systém obvykle spoléhá na protiopatření proti vniknutí (IC). Jakmile ale hacker obejde 
zabezpečení a pronikne do uzlu, bude ho tento uzel považovat za právoplatného uživatele a 
nic proti němu nepodnikne. Hacker by ale neměl polevit v ostražitosti, stále se může stát, že 
ho odhalí bezpečnostní hackeři nebo patrolující IC, nebo může náhodou spustit poplach. 
pokud se to stane, systém si bude vědom narušení a bude mu do cesty posílat IC či 
bezpečnostní hackery, nebo může sáhnout i k drastickým opatřením. 
 
Hackování a konta 
 
 Hackeři mohou získat přístupová hesla ke kontům mnoha způsoby, mohou je ukrást, 
vysledovat. Také je mohou zkopírovat, má - li skutečný přístupový klíč nebo jeho schéma. 
Napodobení klíče ale vyžaduje, aby byl nejdříve rozkódován. Pak je třeba rozšířeného testu 
Hardware + Logika (10, 1 den). 
 Z důvodů bezpečnosti se přístupová hesla pravidelně mění, takže žádné nevydrží na 
věčnost. pokud je nějaké konto spojeno s nějakou bezpečnostní anomálií, bude pozastaveno, 
dokud se neprošetří, zda je bezpečné.  
 Pokud se chce hacker dostat do uzlu, ale nemá přístupové heslo, musí se dovnitř prolomit. 
 
Prolomení se 
 
 Jsou dva způsoby, jak se může hacker prolomit dovnitř a to buď letmým hackováním, nebo 
využitím slabin. 
 
 Letmé hackování 
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 Během akce nebude mít hacker moc času na přípravu, pokud bude třeba něco rychle zjistit. 
Tedy je třeba využít všechny triky a nástroje a rychle nalézt cestu, jak obejít zabezpečení - 
nebo se prostě nestarat o to, zda se spustí poplach. Letmé hackování je záležitostí síly, 
důležitý je úspěch, ne lstivost finesy. 
 Během komplexní akce začne hacker rozšířený test Hackování + Exploit program 
(hodnocení Firewallu, 1 jednání v kole). To vám dá přístup na úrovni osobního konta, chcete 
li úroveň bezpečnostního přístupu, zvedněte prahové číslo o 3, pokud chcete úroveň 
administrativního konta, pak zvedněte prahové číslo o 6. Pokud hacker překoná prahové číslo, 
obešel zabezpečení a má přístup do uzlu. 
 Ovšem pokaždé kdy hacker provádí test, cílový uzel také provádí rozšířený test Firewall + 
Analyzační program (Utajení¨). Když vás uzel zaznamená, spustí poplach, ať už se dovnitř 
hacker dostal, či ne. 
 
 
 Hledání slabiny systému 
 Když má hacker čas, vede tato metoda k většímu úspěchu. Zkoumá nějakou dobu svůj cíl a 
za nějakou dobu pozná jeho slabiny. Toto zkoumání se bere jako rozšířený test Hackování + 
Exploit program, prahové číslo je systém + Firewall cíle. Interval je 1 hodina ve virtuální 
realitě, 1 den ve zlepšené realitě. To hackerovi získá přístup na způsob osobního konta. Pokud 
by hacker chtěl  přístup na způsobu bezpečnostního konta, je prahové číslo o +3 větší, pokud 
dokonce na úrovni administrativního konta, pak je prahové číslo o +6 větší. Jakmile hacker 
překoná prahové číslo, objeví slabinu systému, jak se do něj dostat. Když tam pak vstoupí, 
uspěje automaticky. Taková nalezená chyba v obraně systému může (dle úvahy GM) 
fungovat jako boční vrátka do systému i opakovaně. Ovšem nebudou tam navěky, 
zabezpečení systému se obvykle pravidelně upgraduje.  
 Při samotném vstupu hackera si systém hází test Firewall + Analyzační program, prahové 
číslo je plné hodnocení programu Utajení hackera. Pokud systém zaznamená narušitele, spustí 
poplach. 
  Fatály - Když padne fatál při provádění pozorování a průzkumu uzlu, bude si uzel 
vědom hackerova průzkumu. Dle úvahy GM, hacker bude muset buď začít znova, uzel může 
mít bonus k testu na zaznamenání vstupu anebo při vstupu hackera spustí rovnou poplach. 
 
Hurá, jsem uvnitř… 
 
 Jakmile se hacker dostane do uzlu, bude ho uzel považovat za autorizovaného uživatele. 
Musí mít ale na zřeteli, že ho mohou vyhmátnout následující:  
  Bezpečnostní hackeři - Bohaté firmy a společnosti mohou zaměstnávat jiné hackery, 
aby monitorovali jejich sítě a uzly a pátrali po možných narušitelích. Je na GM, aby určil tuto 
možnost, případně jejich počet a možnosti. 
  Patrolující IC  - Vysoce zabezpečené systémy mohou mít IC, které skanují uživatele a 
hlídkují v daném uzlu proti narušitelům. Mohou být vybaveny analyzačními a stopovacími 
programy, aby mohly skanovat uživatele uzlu. Pokud IC nalezne narušitele, může spustit 
poplach, nebo může rovnou zaútočit. 
  Fatály - Dle úvahy GM, když hackerovi, který vstoupí neautorizovaně do uzlu padne 
fatál, dá uzlu nevědomky vědět o své přítomnosti. Uzel může poslat hackera či IC, aby 
událost prošetřili, nebo spustí rovnou poplach a odváže své honící psi. 
  Jiné obrany - Existují. Zahrnují následující (a to není všechno): zakódované soubory, 
tajné uzly, červeně slanečkové soubory a cokoli, co si GM vymyslí. V některých případech 
mohou být IC spojeny s určitými citlivými soubory a jakmile jsou tyto soubory dešifrovány, 
IC prověří identitu uživatele a pokud není autorizován, zaútočí. 
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Poplach, vetřelec! 
 
 Jakmile si je uzel vědom toho, že je hackován, spustí poplach a použije různá protiopatření. 
To zahrnuje vypuštění IC, bezpečnostních hackerů, ukončení spojení či v nejhorším případě 
restartování systému. 
 
 Aktivní poplach 
 Uzel v poplachovém statusu ověřuje narušení nebo jinou neautorizovanou autoritu. Mnoho 
uzlů je naprogramováno tak, aby automaticky upozornilo bezpečnostní personál či 
uživatele/vlastníka ¨zařízení. Pokud má uzel na starosti bezpečnostní hacker, může začít pátrat 
po narušitelích.  
 Když je uzel ve stavu poplachu, má jeho Firewall bonus +4 na všechny testy proti narušiteli 
či narušitelům, kteří spustili poplach.  
 
 Vypuštění IC 
 IC je obvykle při poplachu vypuštěno, aby prověřilo či rovnou zaútočilo na narušitele. GM 
určuje, jaké programy má IC k dispozici a v jakém pořadí je použije. Korporační systémy 
mají celé knihovny různých IC, některé uzly zase mají IC jen se základními programy, pokud 
vůbec nějaké mají.  
 Pokud je narušitel vystopován, může být IC vypuštěno, aby napadlo domácí uzel narušitele. 
 
 Ukončení spojení 
 jakmile je narušitel odhalen, může se jej systém pokusit odpojit tím, že vyřadí z provozu 
portál, pře který se hacker napojil. V některých velmi hlídaných uzlech lze odpojit veškerá 
spojení s vnějškem. 
 Hází se opoziční test Firewall + Systém (na straně systému) VS hackování + Exploit 
program (na straně hackera). Ovšem Exploit program se nepoužívá, pokud ho hacker při 
vstupu do uzlu nepoužil a dostal se tam jinak, například přes padělaný přístupový klíč. Pokud 
získá uzel více úspěchů, odpojí hackera. ten se může pokusit znovu přihlásit ale uzel už bude 
v poplachu ( a může odpojit všechna venkovní spojení). 
 
 Restartování systému 
 Jako poslední možnost se může uzel rozhodnout, že restartuje systém, aby odstranil 
narušitele dříve, než ukradne více informací. Ukončení a restartování systému je rozšířený test 
Systém + Odezva (10, 1 bojové kolo). Při restartování systému je odpojen kdokoli tam byl, 
všechny aktivní programy jsou uloženy a ukončeny. 
 
 Zabezpečení sítě 
 Bezdrátová síť je snadnější při práci s ní a s jejími zařízeními, je ale také zranitelnější. I 
když dávají korporace přednost tomu, aby se vyhnuly propletencům kabelů, přesto pro 
"studené uskladnění" používají drátové systémy, aby se izolovaly od venkovní bezdrátové sítě 
a tím i napadení. Aby se hacker dostal i do takových systémů, musí mít přístup do fyzického 
připojení, jackpointů či terminálů. Některé korporace a jejich oddělení používají sice 
bezdrátovou síť ale v kombinaci s nátěry a tapetami v budovách, které zabraňují v pronikání 
signálu a tak se hacker, kterých se chce dostat do takové sítě, musí dostat i do takto 
zabezpečené budovy. 
 Ne všechny sítě jsou mřížkové, mnoho korporací zůstává při tradiční vázané síti, kde se do 
některých systémů dá vstoupit teprve když projdete jinými systémy atak ty nejcennější 
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informace leží až za několika zdmi zabezpečení. tyto sítě používají mnoho triků aby omezili 
přístup, jako například bezpečnostní kontrolní body, teleportační vstupy, pasti, jednosměrné 
přístupové uzly a podobně. Některé z těchto systémů jsou přístupné jen ze soukromých 
mřížek, či jsou zcela izolovány od Matrixu. 
 
 
Co by měl každý runner vědět o hackování  
 
 Každý tým, který si dobře nehlídá zabezpečení dat, může být hackován. týmový hacker 
může infiltrovat komlink pana Johnsona, vyčmuchat přístupový kód, nebo převzít pod 
kontrolu policejní sondu, ale to samé se může stát týmu, když proti němu bude stát stejně 
schopný hacker. Takže několik rad by se hodilo: 
 Každé bezdrátové zařízení může být hackováno - Kyber paže, zbraně se smartlinkem, 
komlinky, sondy, kamery, i ledničky. To, co má aktivní bezdrátové spojení, je zranitelné. 
Vždycky můžete tohle spojení dočasně, nebo navždy vypnout ale to znamená ztrátu 
funkčnosti a tedy nevýhodu pro vás.  
 Nedělejte si reklamu - OPS mají své využití, ale jsou zaznamenatelné. Žádný tým pro tiché 
operace, kterému záleží na výsledku své práce se neplíží s aktivními OPS. Byli by snadným 
cíle pro ty, kteří vědí na co si dávat pozor.  
 Snižte svou zranitelnost - Bezdrátová zařízení jsou snadnou kořistí hackera. Pokud je 
potřebujete, vylepšete je IC programem (vaše kontakty to mají určitě takhle zařízeno). Pokud 
ne, vypněte je.  
 Nezanechávejte stopy - Kamkoli jdete vy a vaše OPS, zanecháváte po sobě datovou cestu. 
Tento důkaz může být použit proti vám, že jste v daný čas byli na daném místě, v blízkosti 
nějakého objektu či lidí. Mažte po sobě stopy, nebo mějte hackera, který to za vás udělá. 
 Falešné ID je váš přítel - I když není vyžadován aktivní mód, běh s legitimně vypadajícím 
ID vás může ochránit před přílišným vyčníváním z davu. Ale nespoléhejte na to příliš dlouho, 
může se to stát vaší přítěží. 
 
Použití dovednosti Hackování 
 
 Dá se použít i na jiné věci, než na přímé nabourávání se do systémů. Následuje pár příkladů. 
Pokud pracujete přímo se zařízením, je to Hackování + Logika, pokud přímo s nějakým 
programem, je to test Hackování + hodnocení příslušného programu. 
 
 Zhroucení programu / operačního systému 
 Můžete napadnout aktivní programy, které vám to nevrátí v kyberboji (což ale IC a Sprites 
obvykle dělají). Je to užitečné, pokud chcete například vyřadit zaměřovací autosoft sondy.  
 Pokud chcete vyřadit určitý program nebo operační systém zařízení, je to rozšířený test 
Hackování + Attack program (Firewall + Systém, 1 bojové kolo). Když přebijete prahové 
číslo, cílený program se zhroutí. Pokus o vyřazení operačního systému automaticky spustí 
poplach. 
 Pokud se zhroutí některé programy, jsou nastaveny tak, aby se restartovaly. Pokud se 
zhroutí operační systém, zhroutí se celé zařízení a systém se začne restartovat. Uživatelé, kteří 
jsou připojeni k zařízení jsou odpojeni, všechny aktivní programy rovněž. Restartování zabere 
tolik kol, kolik je hodnocení systému. (nebo použijte již popsaný test).  
 Persony, IC, agenti a sprites nemohou být vyřazeni zhroucením, musí být poraženi v 
kyberboji. 
 Některé IC se budou snažit vyřadit zhroucením programy hackerů, než aby hackery napadly 
v kyberboji. 
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 Zneškodnění datové bomby 
 Nejdříve si musíte datové bomby všimnout. (viz matrixové testy vnímání)., teprve pak je 
odpojení možné. Řeší se opozičním testem Hackování + Defuse program VS hodnocení 
datové bomby x 2. Pokud uspějete, bomba je odstraněna a máte přístup do souboru, pokud ne, 
bomba se aktivuje a způsobí své hodnocení čtverců matrixového poškození. také ale může být 
nastavena tak, aby spustila poplach, nebo zničila soubor, který má chránit. Odstraněním je 
program datové bomby deaktivován a již nechrání soubor nebo zařízení, dokud není opět 
obnoven. 
 
 Zachycení přenosu dat 
 K zachycení přenosu dat mezi dvěma uzly či uživateli musíte mít nejdříve přístup do uzlu, 
kterým data procházejí. Tato akce se dá ovšem použít jen na drátové médium, pro bezdrátový 
přenos dat viz kapitola Zachycení bezdrátového signálu. Je třeba také lokalizovat přenos dat, 
který chcete zachytit, GM k tomu může požadovat test Počítače + Browse program 
(Prohlížecí program). 
 K odposlouchávání je třeba test Hackování + Sniffer program (Čmuchal). Čisté úspěchy z 
testu jsou prahovým číslem pro kohokoli, kdo by chtěl matrixovým vnímání zachytit vámi 
nastraženou past. A obráceně, pokud si vy chcete všimnout odposlechu na drátovém přenosu 
dat, musíte složit úspěšný test matrixového vnímání v uzlu, kde běží daný Sniffer program.  
 Komunikace ošálená tímto způsobem může být kopírována či nahrávána bez dodatečného 
testu. Pokud chce hacker zablokovat určité části přenášených dat, nebo je nahradit vlastními, 
jeto na úspěšný test Hackování + Editační program. (viz použití Editace). Pokud chce hacker 
vložit falešný přenos dat, jako by jedna skupina komunikovala s druhou, musí přebít 
protivníka v opozičním testu svým Hackováním + Sniffer programem VS Firewall + Systém 
cíle. 
 Některá komunikace může být zakódována, v takovém případě je nutné nejdříve jí 
rozšifrovat. 
 
 Přesměrování stop  
 Hodí se, když chce někdo vystopovat váš domovský uzel. Vyšlete plno falešných signálů v 
naději, že to svede stopaře z cesty, tedy zmate to stopovací (track) programy. Je to opoziční 
test Hackování + Spoof (matoucí) program VS Počítače + Track program (když je stopařem 
hacker) nebo Systém + Track program( když je stopařem třeba uzel). Každý čistý úspěch na 
vaší straně zvýší prahové číslo pro stopování o 1. 
 Přesměrovat může jen stopu za chodu. Proti jednomu stopování lze provést více akcí 
Přesměrování. 
 
 Falešné příkazy 
 Je akcí k přenosu falešných příkazů agentovi či sondě, které ovládá jiný uživatel.  Nejdříve 
musíte být úspěšní v matrixovém testu vnímání vůči personě za kterou se chcete vydávat, 
abyste získali její přístupové ID.  
 K zadání samotných příkazů pak musíte sondu či agenta přebít v opozičním testu Hackování 
+ Spoof program na vaší straně a Pilot + Firewall na straně cíle. Pokud zvítězíte, agent či 
sonda věří, že vámi dané příkazy jsou od kontrolující persony. 
 
 Klamání datové cesty 
 Mnozí uživatelé nehledí na to, že za sebou zanechávají neviditelné datové cesty, rozumní 
hackeři se je ale snaží odstraňovat. Hacker, který si cení své práce, také zmate svoje 
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přístupové ID na komlinku na obyčejné bázi, to vyžaduje test Hackování + Spoof program 
(2). Můžete také upravit samotný hardware, aby podporoval pseudokód, a to úspěšným testem 
Hardware + Logika (2). Zcela vymazat přístupové ID není rozumné, většina uzlů odmítne 
poskytnout přístup neidentifikovaným zařízením. je lepší poskytnout falešné ID. 
 
 Hackeři a Editace 
 Mnoho hackerů používá editační  programy k tomu, aby vymazali z uzlu záznamy své 
činnosti, nejdřív ale musí lokalizovat bezpečnostní provozní deník daného uzlu 
(Vyhledáváním dat) a teprve pak může odstranit záznamy své činnosti. 
 V závislosti na privilegiích hackerova konta, může být editace také použita k utvoření, 
změně nebo vymazání kont na daném uzlu. Hackeři si takto často dělají zadní dvířka (skrytá 
konta) do systému, do kterého se nabourali hackováním, později tam takto mohou působit 
přes tato konta bez hackování.  
 Editací lze také upravit upisovací seznamy daného uzlu. 
 Pro neautorizované nakládání se soubory užijte Hackování + Editaci. 
 
  
Použití dovednosti Elektronická válka 
 
 Elektronická válka zahrnuje užití komunikační technologie, od bezdrátových zařízení po 
kryptografii. Pokud chcete lokalizovat něčí skrytou OPS, právě tohle je dovednost pro vás. 
 Pokud máte co do činění s komunikační technologií, je to test Logika + Elektronická válka. 
Pokud používáte příslušné programy, je to Elektronická válka + Příslušný program.  
 Dá se použít v následujících akcích a případech. 
 
 Detekce bezdrátových uzlů 
 Lokalizace příslušného aktivního či pasivního bezdrátového uzlu zabere jen volnou akci, 
komlinky jsou obvykle nastaveny tak, aby skanovaly nové uzly. Není třeba testu. Může to 
však být problém v davu lidí, pak je třeba rozšířeného testu Elektronická válka + Skanování 
(různé, 1 bojové kolo). Prahové číslo určuje GM dle obtížnosti situace. 
 Nalezení bezdrátového uzlu ve skrytém módu, to už je něco jiného. I když víte, co máte 
hledat, je třeba uspět v testu Elektronická válka + Skanování (4). Pokud pátráte po uzlech ve 
skrytém módu obecně, nebo se pokoušíte roztřídit skryté uzly od těch neskrytých, proveďte 
již výše popsaný rozšířený test, ale prahové číslo je 15 a více. 
 
 Zakódování a rozkódování 
 Soubory, signály a zařízení mohou být všechny zakódovány pomocí jednoduché akce a 
pokud máte ten správný klíč, mohou být za stejnou dobu i rozkódovány. Bez klíče to chce 
nějaký ten software a trpělivost a úspěšný rozšířený test Dešifrování + Odezva (hodnocení 
zašifrování x 2, 1 bojové kolo). Některá zakódovaná schémata mohou nést jako druhou linii 
obrany i IC.  
 
 Zachycení bezdrátových signálů 
 Bezdrátový přenos dat je prováděn vzduchem a tak může teoreticky kdokoli v dosahu 
signálů odposlouchávat, ať už je napojen na skupinu která komunikuje, či ne. Můžete tedy 
zachytit data v určité síti (například přenos dat mezi komlinkem pana Johnsona a dalšími 
zařízeními v jeho síti).  
  K zachycení bezdrátového signálu je třeba testu Elektronická válka + Sniffer program (3). 
Jakmile je signál zachycen, můžete data bez dalších nutných akcí monitorovat, nahrávat, 



 143

předávat dál. Pokud chcete vyblokovat některé části přenosu dat či přidat své vlastní, je třeba 
akce Editace. 
 Není žádný způsob, jak detekovat zachycení bezdrátového signálu. 
 Proto je bezdrátová komunikace obvykle zašifrována, a tak musíte signál nejdříve 
rozšifrovat, než ho můžete zachytit a zpracovat. 
 
 Rušení 
 také známo jako elektronické protiopatření, vyžaduje zvláštní hardware. Dá se rušit 
prostorově a cíleně. 
   Prostorové rušení - Vysílá do širokého prostoru kolem a ruší tak všechny bezdrátové 
uzly v oblasti. (rozsah takové oblasti závisí na síle Signálu rušení).  
  Cílené rušení -  Vysílá jen v úzké výseči, je tedy efektivní proti jednotlivým cílům. 
 Rušení se dá bránit elektronickým proti - proti opatřením (ECCM), které odfiltrovává rušící 
signály. Rušení bezdrátového uzlu zruší matrixové spojení, dokud není uzel hmotně připojen 
do brány Matrixu. 
 Inicializace rušení je komplexní akcí. zařízení, které má hodnocení Signálu menší než je 
hodnocení Signálu rušícího zařízení je ochromeno, rušeno. Pro účely porovnávání signálu 
rušení a signálu rušeného zařízení se hodnocení ECCM přidává k hodnocení Signálu 
chráněného zařízení. 
 Rušení může být vysíláno selektivně (tedy jen na určitých frekvencích) nebo na všech 
frekvencích. 
 
 

Programy 
 
 Jsou softwarové nástroje, kterými se dějí události v Matrixu. 
 Obvykle jsou dostupné v hodnocení 1 - 6, ale některé novinky či vojenský software mohou 
mít hodnocení i vyšší než 6. Hodnocení vypovídá o tom, jak dobře zvládne program svou 
funkci. 
 Pamatujte, že na zařízení nemůže v plném hodnocení běžet program, který má své 
hodnocení vyšší, než je hodnocení Systému zařízení (Čili program o hodnocení 5 poběží na 
zařízením se Systémem 3 jen na hodnocení 3). A navíc, pokud na zařízení běží současně více 
programů, než je hodnocení Systému zařízení, snižuje se hodnocené Odezvy zařízení o 1 za 
každých (Systém) programů navíc.  (Tedy zřízení se systémem 5, má postih -2 k Odezvě, 
jestliže na něm poběží najednou 10 programů). 
 Následuje malý seznam programů, za názvem v závorkách jsou české ekvivalenty a  
vztažené dovednosti, přesně v tomto pořadí. Pokud programy poběží na uzlu, v agentovi, v IC 
ve sprites, je místo dovednosti hodnocení Systému. 
 
Běžné uživatelské programy 
 
 Analýza (Počítače) 
 Sbírají data o dalších objektech v Matrixu, uzlech, uživatelích, programech. Užívá se pro 
matrixové testy vnímání a pro detekci hackovacích pokusů. 
 
 Browse (prohlížení) (Vyhledávání dat) 
 Specializované programy ke vysledovávání informací v příslušném uzlu nebo v celém 
Matrixu. Užívá se k akcím a dovednostem Vyhledávání dat. 
 
 Command (velení) (Různé) 
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 Programy, které uživateli dovolují skrze Matrix zařízení, ať už to jsou kamery, sondy, 
agenti či elektronické systémy. 
 
 Editace (Počítače, Hackování) 
 Je kombinací word procesorů, grafických a designérských nástrojů a videoanimačního 
editoru. Lze použít  k vytvoření, změně či odstranění souborů jakéhokoli mediálního typu, 
textu, grafiky, videa, tridea a podobně. Používáno hackery i korporacemi. Jsou to programy 
pro akce Editace. 
 Lze je použít pro přenosy souborů, textových zpráv, videokonferencí, e-mailových 
programů. Také jsou to programy pro akce Přenosu dat, lze přenášet soubory a data 
jakéhokoli mediálního typu (text, grafika, video, trideo a podobně).  
 
 Zašifrování (Elektronická válka) 
 Tyto programy používají různá kryptografická schémata k zabezpečení souborů, 
přístupových uzlů a komunikace mezi uzly. Do zašifrovaných položek lze dostat s příslušným 
přístupovým dešifrovacím klíčem, jinak se jeví jako snůška nesmyslů. Šifrovací programy se 
používají pro akce Zašifrování. 
 Dohromady může být spojeno i zašifrováno několik souborů. 
 
 Reality filtr  (Odezva) 
 Tyto programy překládají simsensové zobrazování virtuální reality do metafor (výrazových 
prostředků) dle vašeho výběru. Abyste určili, čí výrazové prostředky budou dominovat, hoďte 
test Reality filtr + Odezva VS Systém + Odezva uzlu. Pokud vyhrají vaše filtry, vaše 
naprogramované paradigmy přebijí signál uzlu a máte +1 k Odezvě v daném uzlu. Pokud je to 
remíza, nebo vyhraje uzel, máte naopak -1 od Odezvy.  
 
 Scan (Elektronická válka) 
 Tyto programy umožňují lokalizovat bezdrátové uzly. Každý operační systém bezdrátového 
zařízení má vestavěný Scan program o hodnocení 1, ale uživatelé ho často upgradují. Určeno 
pro akce Detekce bezdrátových uzlů. 
 
Hackovací programy 
 Následující programy užívají obecně jen hackeři a bezpečnostní specialisté. Podle zákonů 
některých zemí jsou tyto programy bez zvláštní licence nezákonné. Hackeři využívají tyto 
programy k využívání chyb v zabezpečení a k útokům na ikony, Ic programy je zase používají 
proti narušitelům. 
 
 Armor (variabilní) 
 Chrání ikonu před útoky, které způsobují matrixové poškození. (viz Kyberboj) 
 
 Attack  (Kyberboj, Hackování) 
 Jsou nepřátelskými nositeli kódů, které různými cestami (přerušení procesu, zahlcení) 
způsobují zhroucení programu či ikony (viz Kyberboj) 
 
 Filtr zp ětné vazby (variabilní) 
 Je software, který pátrá po a zabraňuje nebezpečným simsensovým signálům. Hackeři je 
často využívají jako obranu proti Black Hammer a Blackout. (Viz Kyberboj) 
 Technomanté mají také podobné zabezpečení, komplexní formy zpětné vazby jsou rovny 
jejich Charismatu.  
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 Black Hammer (Kyberboj, Hackování) 
 Tyto programy vysílají příkazové transakce mezi cílem a jeho komlinkem a do 
simsensového rozhraní cíle vkládají nebezpečné odpovědi zpětné vazby. Tyto zesílené signály 
na úrovni BTL mohou přehlušit neurální spojení cíle a tím způsobit bezvědomí i smrt skrze 
srdeční příhody, ochromené dýchání, aneurysma, spustit duševní poruchy nebo vymýt mozek. 
 Black Hammer je zamýšleno jako zbraň  proti hackerům v plné hot-sim virtuální realitě, 
uživatelům cold-sim virtuální reality způsobuje pouze omráčení.Nemá žádný efekt na 
programy,m agenty, IC nebo sprites, neovlivní ani uživatele zlepšené reality. 
 
 Blackout (Kyberboj, Hackování) 
 Je nesmrtící verzí Black Hammeru, místo fyzického zranění způsobuje omráčení. 
 
 Datová bomba (variabilní) 
 Jsou specializovanou formou reaktivního útočného programu. Datová bomba je obvykle 
připojena k určitému souboru nebo zařízení a aktivuje se, pokud někdo vstoupí bez 
autorizace. Datová bomba vybuchne a pokusí se zhroutit ikonu, která nelegálně vstoupila do 
souboru či zařízení. Může být také nastavena tak, aby vymazala chráněný soubor.  
 Jen datová bomba může být připojena k určitému souboru nebo zařízení, také může být 
připojena k ikonám, které jsou také chráněny zašifrováním nebo scramble programy. Datové 
bomby si lze všimnout úspěšným testem matrixového vnímání. 
 Datovou bombu můžete odpojit jednoduše zadáním správného hesla (obvykle ho zná ale jen 
ten kdo bombu nastavil). Bez hesla to ale lze jen úspěšnou akcí Odpojení datové bomby. 
Pokud si bomby nevšimnete, nemůžete ji odstranit.  
 Datové bomby způsobují tolik čtverců matrixového poškození, kolik je jejich hodnocení. 
Jakmile je spuštěna a vybouchne, sama se zhroutí.  
 
 Dešifrování (Elektronická válka) 
 Tyto dešifrovací programy propojují mnoho různých kombinací, od číslic po složité vzory, 
aby prolomily zašifrovaný systém nebo zařízení. Užívá se pro dešifrovací akce. 
 
 Defuse (odpojení) (Hackování) 
 Jediný účel tohoto programu je deaktivace datové bomby, která chrání soubory či zařízení. 
 
 ECCM 
 Tyto programy odfiltrují signály, které ruší bezdrátové spojení. Hodnocení tohoto programu 
se přidává k hodnocení  chráněného signálu v případech obrany proti rušení. 
 
 Exploit  (Hackování) 
 Stále využívané programy hackerů, které využívají slabin zabezpečovacích systémů, aby 
získali neautorizovaný přístup do uzlů. Užívá se pro hackovací akce bez autorizovaného 
přístupu. 
 
 Medik  (Počítače) 
 K opravám matrixových poškození způsobených ikonám. Uživatelé používají tyto 
programy k opravě poškozených souborů, či špatně běhajících programů, hackeři k tomu, aby 
se dali do pořádku po kyber souboji. Některá IC také nesou tento program, aby se mohla sama 
opravovat. 
 Tento program však nemá žádný efekt na technomanty, ti nemají žádný matrixový kondiční 
záznamník. Ovšem ti mohou použít Medik komplexní formu k opravě jiných ikon, jako jsou 
persony, agenti a sprites.  
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 Sniffer (čmuchal) (Hackování, Elektronická válka) 
 K zachycení přenosu dat a signálů a ke skanování/zachycení  informací. Vyloženě špionážní 
programy. Pro akce Zachycení přenosu dat a Zachycení bezdrátového signálu. 
 
 Spoof (klamání) (Hackování) 
 K vytváření falešných přístupových ID a k padělání dat, zvláště pro zmatení Track 
programů. K akci Přesměrování stop. 
 
 Stealth (Utajení) 
 Chytrý hackerský program, který se hackera pokouší "zneviditelnit" jak je to jen možné, aby 
ho systémy a zvláště Firewall nezaznamenaly. Také chrání před pokusy analyzačních a 
stopovacích programů.  
 
 Track  (Stopovací prog.) (Počítače) 
 Tyto programy systematicky analyzují spojení uživatele a sledují datovou stopu zpět do 
původního uzlu. Jsou obvykle používány jako protiopatření proti hackerům. K použití pro 
akce Stopování.  
 
Nahrávání a použití programů 
 
 Uživatel musí nejdříve program mít a to buď v komlinku nebo v jiném zařízení připojeném 
k síti. Pak musí program nahrát do paměti persony a spustit, což je komplexní akce. Pokud 
běží v Systému příliš mnoho programů, může to ovlivnit Odezvu (viz výše, jak už bylo 
popsáno). 
 
Agenti 
 
 Jsou polosamostatné programy, které dokáží používat jiné programy. Jsou používáni jako 
asistenti, vyhledávací boti, také jako špióni, hlídací psi, zbraňové platformy. Jsou vlastně 
ekvivalentem sond v Matrixu. Jsou schopni samostatně vykonávat i složité příkazy. 
 Agenti mají, podobně jako sondy, atribut Pilot. Ten určuje, jak je agent "chytrý", funguje 
jako mozek agenta, interpretuje rozkazy.  
 Agenti mají svůj vlastní vestavěný Firewall, na úrovni hodnocení svého Pilota. Odezvu však 
má podle uzlu, ve kterém běhá, a tak se může stát, že nezávisle jednající agenti mohou mít 
různou Odezvu, podle toho, na jakém uzlu se pohybují. 
 
 Použití agentů 
 Agenti se dají nahrát do persony jako kterýkoli jiný program. Takže vás budou doprovázet 
do jakéhokoli uzlu, kam vstoupíte vy. Pokud ovšem mají takové instrukce, mohou jednat i 
nezávisle a vstupovat do uzlů, pokud mají přístupové kódy. Také se tam mohou nabourat jako 
nezávislé ikony, pokud jsou vyzbrojeny Exploit programy. Agent nahraný do vaší persony má 
stejnou datovou cestu, takže kdo půjde stopováním po agentovi, může se dostat do vašeho 
domácího uzlu. Pokud má agent jednat nezávisle, musíte ho nahrát do příslušného uzlu 
odděleně od své persony. Agent bude pokračovat v činnosti, i když se už vaše persona odpojí. 
Agent se už pak nebude počítat do počtu programů, které mohou aktivně běžet v personě (viz 
pasáž o snížení Odezvy z tohoto důvodu), ale stále se bude počítat do vašeho upisovacího 
seznamu. 
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 Agenti mohou být vybaveni kopiemi vašich programů a sami je i využívat. Pokud jedná 
agent nezávisle, musí být programy, které nese aktivní, což může ovlivnit jeho Odezvu. 
 Programy, které běží v agentovi jsou omezeny jeho hodnocením Pilota. (podobně, jako by 
byly omezeny hodnocením Systému). 
 
 
Protiopatření proti vniknutí (IC)  
  
 V současné době se výraz IC vztahuje nejvíce na specializované agenty, které brání systém. 
Pro účely hry jsou tedy IC něco jako agent a jednají stejně. Obvykle jsou vybaveny těmito 
programy: Analýza, Attack, Black Hammer, Blackout, Track. 
 Jakmile je spuštěn poplach, sytém vypustí IC aby se utkaly s narušitelem. Při vypuštění jsou 
IC nezávislé na sobě a na uzlu. Mají svoji vlastní iniciativu a ikonu (viz Kyberboj)., také 
jejich hodnocení Pilota použijte namísto dovednosti Počítače, Hackování či Kyberboj. 
 IC mohou být vybaveny ještě Exploit  a Stealth programy, mohou aktivně pronásledovat 
narušitele, i když opustí uzel a napadnout ho v jeho domovském uzlu. IC mají nezbytné 
přístupové kódy k průchodu spojenými systémy. 
 Uzel nemůže udržovat příliš mnoho IC, jsou to aktivní programy, které mohou ovlivnit 
Odezvu. 
 
Kopírování a pirátství 
 
 Legálně prodávané programy mají vestavěnou ochranu proti kopírování, takže se bez 
patřičné autorizace nedají jednoduše okopírovat. hackeři však vědí jak na to. Ke kopírování 
programu s ochranou proti kopírování je nejdříve třeba tuto ochranu prolomit. To je rozšířený 
test Software + Logika, prahové číslo je něco mezi 10 a 20 (dle hodnocení programu a úvahy 
GM) a interval je 1 hodina. 
 
 
 

Virtuální realita 
 
 Je krokem za zlepšenou realitou, místo vjemu reálného světa a vjemy z Matrixu vnímáte už 
jen plnou simulaci Matrixu. 
 K přístupu do virtuální reality je třeba simsensový modul, což je doplněk komlinku, který 
dostanete dohromady s trodami nebo s připojením do datajacku. Simrigy (nošené či 
implantované) a kraniální komlinky obsahují také sim moduly. Z bezpečnostních důvodů je 
vaše tělo uvedeno do stavu notorického klidu podobného spánku, zatímco vaše mysl jer on-
line. 
 Pokud se hodně soustředíte, můžete skrze své hmotné smysly vnímat realitu, ale je to těžké, 
na testy vnímání reality máte postih -6. 
 Virtuální realita je populární z mnoha důvodů. Dává fantastické vnímání jiného světa, 
ideální pro hry, virtuální sex (partner může vypadat, jak sami chcete), stínové schůzky, a 
sociální setkání, kde se nemusí prolamovat bariéry pohlaví, ras a sociálních tříd. 
 Pro technomanty je virtuální realita (VR) domovem, lepším než reálný svět. Hackeři oceňují 
VR protože je rychlá, ideální pro horkou práci. 
 Uživatelé VR mohou vstupovat do více uzlů najednou, podobně jako uživatelé zlepšené 
reality (viz Vstup do více uzlů).  
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Přístupové módy VR 
 VR je úplně jiný zážitek než zlepšená realita. Rychlost je jiná, vnímání je jiné. Většina 
uživatelů VR používá legální simsensové rozhraní, známé jako Cold-sim, ti co chtějí víc, 
používají nelegálně upravené simsensové rozhraní známé jako Hot-sim, ti už ale riskují  
poškozené zdraví skrze skutečně extra rychlost vnímání VR. 
 Cold-sim - Jste odříznuti od skutečného světa, jednáte rychlostí myšlenky, ve srovnání s 
vaší fyzickou rychlostí jste jako blesk. V Cold-simu je vaše matrixová iniciativa součtem 
Odezvy + Intuice a máte 1 jednání v kole navíc (celkem tedy za kolo jednáte 2x). 
 Hot-sim - Rozdíl mezi hot-simem a cold-simem spočívá v odpojení simsensových úrovní, 
které vás chrání před nebezpečnou poškozující zpětnou vazbou. Zdálo by se tedy, že je 
šílenstvím jít do hot-simu, ale mnozí hackeři se spoléhají na zvýšený signál, na rychlost hot-
simu. S ním můžete pod prsty cítit kódy programů, se kterými pracujete. V plné VR je 
matrixová iniciativa hot-simu Odezva + Intuice +1 a máte navíc +2 jednání v kole (celkově 
tedy za kolo jednáte 3x). Díky svému hypersenzitivnímu vnímání máte bonus +2 na všechny 
testy matrixového vnímání. 
 Úprava cold-simu na hot-sim je podle zákonů mnoha zemí nelegální, umožňuje ovšem 
použití BTL čipů, ale také jste díky ní zranitelnější vůči smrtelným efektům černého IC. 
Pokud chcete upravit cold-sim na hot-sim, je to rozšířený test Hardware + Logika (10, 1 
hodina).  
 Užití hot simu je návykové, pokud GM usoudí, že postava používá hot-sim až příliš často, 
bude si házet, zda nezíská závislost (viz Závislosti, kapitola dále). 
 
Přepínání módů 
 Přepnutí ze zlepšené reality do virtuální reality zabere volnou akci, stejně tak přepínání mezi 
cold-simem a hot-simem.  
 Pokud se do VR přepnete uprostřed bojového kola, pro toto bojové kolo nezískáte jednání v 
kole navíc dle své matrixové iniciativy. Pokud se přepnete z VR do zlepšené reality, okamžitě 
ztrácíte jednání v kole navíc ze své matrixové iniciativy pro toto bojové kolo.  
  
Opojení 
 Odpojení se z VR (ať už z hot-simu nebo cold-simu) je otřesný zážitek, náhlá ztráta 
simsensového signálu může způsobit dezorientaci známou jako "pád do díry". 
 
Matrixové vnímání VR 
 Ve virtuální realitě se stáváte svou ikonou, můžete vypadat a znít jak chcete, je to na vás a je 
to velmi flexibilní. 
 Ve VR existujete, kdekoli je vaše persona v Matrixu. Začnete ve virtuální reprezentaci 
svého vlastního komlinku a odtud se pohybujete do dalšího uzlu. Vzdálenost nehraje roli, je to 
záležitost systému spojení, ne metrů a kilometrů. 
 Simsensový signál ze sim modulu překládá složité kódy struktur skutečného matrixu do 
grafických ikon a jiných dat (to zahrnuje i emoce). To co vidíte ve VR je ikona - představuje 
programy, systémy, zařízení, uživatele. Vše je symbolická reprezentace a ne každá ikona je 
tím, čím se zdá být. To poznáte teprve až po úspěšném testu matrixového vnímání. 
 Virtuální realita může být velmi reálná, ale nezávisle na tom, jak úžasně a fotorealisticky 
vypadá v detailu, pořád je zřejmé, že je vytvořena počítačem. To je takové bezpečnostní 
hledisko. V Matrixu existují některé části, které jsou skutečně nerozpoznatelné od reality, 
známé jako ultrafialové uzly. Jsou to ale vzácná a hlavně velmi nebezpečená místa.  
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 Virtuální krajina může být vším, co programátor zamýšlel. některé systémy mají svoji 
ikonografii založenou na nějaké metafoře (například středověký hrad, kde užitné programy 
vypadají jako sloužící, IC jako strážci a e-mailový server jako sokolník, jehož sokoli jsou 
rozesílané vzkazy). Někteří uživatelé si ovšem nastavují svůj filtr reality, který přepisuje 
okolní Matrix do takových obrazů a vjemů, které jsou příjemné uživateli tak jak si je nastavil. 
 Kdyby jste vnímali ve VR Matrix v celé jeho šíři a složitosti, zahltilo by to vaše vnímání. 
Proto se to nedůležité odfiltruje z vašeho vnímání. Další ikony mohou být skryté, nevidíte je 
prostě proto, že nejsou aktivní, nebo prostě proto, že vaše programy nejsou dost dobré, aby je 
zachytily. Můžete přistoupit na tuhle hru, a použít svoje Stealth programy, abyste ukryli svoji 
přítomnost a činnost. 
 
 

Kyberboj 
 
 Pokud se na vás někdy pověsí jiný hacker či IC, je boj někdy nevyhnutelný. V reálném 
světě může být klid, ale v Matrixu "poteče krev".  
 Kyberboj se odehrává stejně jako každý jiný boj, počítá se stejně v třísekundových 
bojových kolech.  
 
Matrixová iniciativa  
 Pokud se boj v Matrixu děje ve stejné době jako boj ve skutečném světě, řešte akce v 
Matrixu současně s akcemi ve skutečném světě. Nic nenakopne hackera tak, jako boj v 
bezpečnostním uzlu sítě budovy, jejíž bezpečáci momentálně odstřelují jeho samotného i jeho 
společníky v akci. 
 Iniciativa zlepšené reality - Když užíváte zlepšenou realitu, jednáte rychlostí svého těla, 
použijte tedy svoji fyzickou Reakci a Iniciativu jako obvykle. každou akci si musíte vybrat, 
zda budete jednat v Matrixu, nebo ve skutečném světě.  
 Iniciativa virtuální reality  - V cold-simu je vaše matrixová iniciativa Odezva komlinku + 
Intuice a dostáváte navíc 1 jednání v kole (celkově tedy máte 2 jednání za kolo). V hot-simu 
je to Odezva komlinku + Intuice + 1, a máte navíc 2 jednání v kole (celkově tedy jednáte 3x 
za kolo). 
 I když jde vaše matrixová iniciativa souběžně s fyzickou iniciativou, akce v Matrixu ovlivní 
jen Matrix, pokud ovšem neriggujete, nebo nezasahujete do skutečného světa skrze nějaké 
zařízení. Pokud se chcete raději zabývat děním ve skutečném světě než Matrixem, musíte se 
buď odpojit, nebo se soustředit na své hmotné tělo a jednat v kole se svoji fyzickou 
iniciativou, máte postih -4, neboť jste stále pod palbou signálů VR. 
 Iniciativa agentů, IC a sprites - jejich iniciativa je jejich Pilot + Odezva, dostávají navíc 
+2 jednání v kole (celkově tedy jednají 3x za kolo). 
 
Matrixové útoky  
 Ikona použije komplexní akci a zaútočí na nepřátelskou ikonu invazivním programem, jako 
je Attack, Black Hammer, nebo Blackout.  
 Je to opoziční test. Hackeři útočí za použití dovednosti Kyberboj + hodnocení útočného 
programu. Agenti, sprites a IC útočí za použití svého hodnocení + hodnocení útočného 
programu. bránící se ikona hází Odezva + Firewall. Pokud získá útočník více úspěchů, 
zasáhne, jinak mine. Spočtěte čisté úspěchy. 
 Matrixová plná obrana - Použitím komplexní akce během kyberboje můžete přejít do plné 
obrany (podobně jako ve skutečném světě a boji v něm). hacker si na obranu připočte navíc 
kostky své dovednosti Hackování, IC, agenti a Sprites zase navíc ještě jednou své hodnocení. 
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Matrixové poškození 
 Hodnota poškození způsobeného útočným programem je prostě jeho hodnocení. tedy 
útočný program o hodnocení 4 způsobí 4 čtverce matrixového poškození. Čisté úspěchy z 
útočného testu se přidávají k poškození. 
 Útočné programy způsobují matrixové poškození ikoně, ovšem programy černých IC útočí 
přímo na uživatele skrze simsensové spojení, a tak působí přímo omráčení nebo fyzické 
zranění. Černé IC může mít i další efekty, jak  bude popsáno níže. 
 Odolávání poškození - Ikona odolává poškození od útočného programu Systémem + 
hodnocením Armor programu. Útoku černého IC odolává hacker Vůlí + hodnocením filtrů 
zpětné vazby. Úspěchy z testu odečtěte od poškození, zbytek poškození (je - li nějaký) 
zaneste do matrixového kondičního záznamníku.  
 
Matrixový kondi ční záznamník 
 Má 8 + (Systém/2), zaokrouhleno nahoru, čtverců. technomanté nemají matrixový kondiční 
záznamník. 
 Pokud jsou všechny čtverce v záznamníku vyplněny, ikona se zhroutí. Pokud se zhroutí 
ikona persony, je uživatel okamžitě odpojen z Matrixu. Pokud pracoval s rozhraním VR, padá 
do díry. 
 Pád do díry - Pokud se to někomu stane, tedy je rychle a násilně odpojen od Matrixu ve 
VR, utrpí značný šok. Poškození tohoto šoku je 5 omráčení pro cold-sim a 5 fyzické zranění 
pro hot-sim. Dá se odolávat Vůlí + filtry zpětné vazby. 
 Pád do díry také provází dezorientace, ta trvá 10 - Vůle minut a způsobuje postihy -2 na 
všechny akce. 
 
Útoky černých IC 
 Černé IC jsou obvykle vybaveny útočnými programy Black Hammer a Blackout, které 
vytvářejí silnou zpětnou vazbu, která poškodí uživatele.  
 Jakmile provede černé IC úspěšný útok na cíl,  (i když nezpůsobí poškození), je rušeno 
připojení cíle, tak se cíl nemůže odhlásit ze sítě, dokud se IC nezhroutí. Pokus odpojit se 
natvrdo stojí komplexní akci navíce je třeba vyhrát opoziční test Vůle + filtry zpětné vazby 
VS hodnocení černého IC + Odezva. Pokud získá více úspěchů IC, uživatel se nemůže 
odpojit. Pokud zvítězí hacker, může se odpojit, ale padá do díry. 
 Když poškození od IC vyplní celý kondiční záznamník, je cíl v bezvědomí, ale spojení 
zůstává otevřené. Toho využije IC, stopuje hackera do jeho domácího uzlu a vymaže co se dá. 
Nebo tam pošle bezpečnostního hackera, aby tam pátral po důkazech. 
 Poškození z Blackoutu nepřeleze do kondičního záznamníku fyzického zranění, jen oběť 
omráčí. Poškození z Black Hammeru se chová jako jakékoli jiné fyzické zranění, silně 
poškozuje mozek. Pokud oběť přežije útok IC s Black Hammerem, může to na ní zanechat 
stopy (dle úvahy GM), nějaké psychologické změny a poruchy. 
 
Boj současně ve více uzlech 
 Může se stát, že je na hackera zaútočeno ve více uzlech současně. hacker si hází na 
iniciativu jen jednou, ta se pak počítá ve všech uzlech. Hacker se může najednou soustředit na 
boj jen v jednom uzlu, na začátku každého jednání iniciativy však musí určit, na jaký uzel se 
bude soustředit. Po zbytek tohoto jednání v kole se hacker nemůže bránit útokům v jiných 
uzlech. Pokud se věnuje plné obraně, její bonus se použije jen na boj v uzlu na který se 
soustředí. 
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 Personu však ovlivní všechna poškození ze všech uzlů, kde se bojuje. 
 
 
Shrnutí boje v Matrixu  
 
Útok: 
 Persona: Kyberboj + hodnocení útočného programu 
 Agent, IC, Sprite: jejich hodnocení + hodnocení útočného programu 
Obrana: Odezva + Stealth 
 Plná obrana: + Hackování (persona) nebo +hodnocení (agenti, IC, sprites) 
Způsobené poškození: hodnocení útočného programu + čisté úspěchy 
Odolávání poškození:  
 Útok: Systém + Armor, úspěchy snižují poškození 
 Blackout, Black Hammer: Vůle + Filtry zpětné vazby, úspěchy snižují poškození 
 
 
 

Technomanté 
 
 Jsou dětmi Matrixu, Otaku, mýtem Matrixu, který se stal skutečností. V dětském věku se v 
nich něco změnilo,  a ukázalo se , že mohou ovládat Matrix pouhou myslí. A vynořila se řada 
otázek. Co jsou zač? Nový stupeň evoluce? Střípek jiného přístupu, který zasela umělá 
inteligence? 
 Po krachu Matrixu v roce 2064 se něco stalo. Řada lidí zemřela v důsledku smrtelné zpětné 
vazby hroutícího se matrixu, ale několika jiným se něco stalo. Změnili se. Byla to další 
generace Otaku ale už nebyli jen dětmi, jejich schopnosti s věkem nevymizely. Začali být 
nazýváni technomanty, kteří dokáží manipulovat Matrixem pouhou myslí. A navíc, jejich 
schopnosti se neprojevují jen v Matrixu. jsou natolik citliví, že dokáží cítit bezdrátový přenos 
dat ve vzduchu kolem nich. Ani vědci, ani mágové nedokáží vysvětlit, jak je to možné, ale oni 
dokážou pouhým svým mozkem vstupovat do Matrixu. 
 
Rezonance 
 Je speciálním atributem technomanta., který určuje míru schopnosti technomanta 
manipulovat Matrixem jen myslí. Atributy živoucí persony technomanta nemohou přesáhnout 
hodnocení jeho Rezonance. (Tedy má - li postava Vůli  a Rezonanci 3, Firewall její persony 
bude 3, ne 5.) 
 Technomantem je postava jen pokud jí byla v průběhu jejího vytváření dána výhoda 
Technomant.  
 Implantáty a Rezonance - Podobně jako u Magie, bioware a kyberware ovlivňují 
Rezonanci. Sečtěte ztrátu esence způsobenou kybernetickými a/nebo bioimplantáty, 
zaokrouhlete ji nahoru na nejbližší celé číslo a toto číslo výsledně odečtete od hodnocení 
Rezonance technomanta.  
 
Živoucí persona 
 Je to verze persony vlastní technomantům. V podstatě je to persona organického komlinku 
se sim-modulem v technomantově hlavě. 
 Dle tabulky na konci této části určete atributy persony technomanta. Jak už bylo řečeno, 
atributy persony nemohou přesáhnout Rezonanci postavy. Kdykoli se technomant dostane do 
plné VR, počítá se to, jako kdyby používal hot-sim. Bonus hot-simu je už započítán do jejich 
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Odezvy a Iniciativy, ale technomanté mají navíc bonus+2 na všechny testy v plné VR 
Matrixu. 
 Technomanté ovšem nemají žádný organický disk, takže pokud si chtějí stáhnout a uložit 
nějaká data, musí je mentálně přenést do nějakého zařízení, které je schopné ukládat data. 
 Technomanté a kondiční záznamník - Živoucí persona je vytvořena mozkem a proto 
technomanté nemají žádný oddělený kondiční záznamník matrixového poškození, mají jen 
ten svůj na omráčení a fyzické zranění. To znamená, že zranění ze skutečného světa sníží jeho 
matrixové schopnosti a naopak. Matrixové poškození je automaticky považováno za 
omráčení. Pokud je technomant sražen do bezvědomí, jeho živoucí persona se automaticky 
zhroutí.  
 
Tabulka živoucí persony 
 
Atributy persony Hodnocení 
 Firewall Vůle 
 Odezva Intuice (+1 v plné VR) 
 Signál Rezonance/2, zaokrouhleno nahoru 
 Systém Logika 
 
Ostatní hodnoty Hodnocení 
 Filtr zpětné vazby Charisma 
 VR matrixová iniciativa (Intuice x 2) +1 
 VR matrixové jednání v kole  3 
 
Dovednosti technomanta 
 Vedle dovedností, kterými technomant ovládá své sprites, užívá ty samé dovednosti jako 
hackeři, tedy Počítače, Kyberboj, Vyhledávání dat, Elektronickou válku, Hackování, 
Hardware a Software. Ovšem jejich využití těchto dovedností je jiné. Neučí se ani tak ovládat 
přístroje a zařízení, jako spíše jak je přimět, aby udělaly to, co po nich technomant chce. To 
znamená, že technomantské verze těchto dovedností jsou jiné a technomant je nemůže naučit 
nikoho jiného, než zase jiného technomanta. Také pro ně neexistuje dovednostní software. 
Normální verze těchto dovedností se ovšem mohou naučit odděleně, na to už samozřejmě 
software je. 
 Matrixové vnímání - díky své citlivosti a vlhám mají bonus +2 na všechny matrixové testy 
vnímání.  
 
Komplexní formy 
 
 Technomanti nepoužívají programy jako to dělají hackeři (i když jim nikdo nebrání vzít 
komlink a zkusit to postaru). Místo nich mají mentální algoritmy zvané komplexní formy. Učí 
se je skrze meditaci, sebe poznání a praxi. Během tvorby postavy se za komplexní formy, se 
kterými postava začíná hru, platí PB, později se je pak už učí za Karmu. 
 Pro jednoduchost napodobují komplexní formy funkce programů. Předpokládejme, že 
každý program má svůj ekvivalent v komplexní formě. Některé programy mohou mít jiné 
efekty, když jsou používány jako komplexní forma ale to je uvedeno v popisu. 
 Agenti a jakékoli program,y s Pilotem nemohou být použity jako komplexní forma, místo 
toho může technomant použít svoje Sprites. Komplexní formy nemůže používat postava, 
která není technomantem. 
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 Hodnocení komplexních forem - Komplexní formy mají svoje hodnocení podobně jako 
programy. Hodnocení se vybírá při tvorbě postavy a později se dá samozřejmě zvýšit za 
Karmu. 
 Své komplexní formy mohou technomanté používat bez omezení, i když jich "poběží" 
mnoho, nijak to neovlivní jejich Odezvu. 
 Všichni technomanté mají komplexní formu Filtru zpětné vazby už jako součást své živoucí 
persony, nemusí se jí tedy učit zvlášť. 
 Učení se komplexním formám - Technomant se může naučit komplexní formu od jiného 
technomanta či od Spritu. Od technomanta to obvykle stojí dovednost Učení x 1 000¥ (místo 
peněz se dá samozřejmě dohodnout na výměně zboží či služeb), od Spritu je třeba, aby byl 
registrován (tedy určen pro dlouhodobou službu) a učení pak stojí jednu Pomoc při studiu.  
 Technomant musí utratit dva body Karmy a uspět rozšířeném testu Rezonance (5, 1 den). 
Instruktor může provést svůj test instruktáže, aby žákovi přidal kostky na test naučení se.  (viz 
dovednost Učení). Pokud technomant uspěje, naučil se komplexní formu na hodnocení 1. Test 
na zlepšení již existující komplexní formy o 1 je ten samý test, ale cena Karmy v bodech je 
zlepšené hodnocení. 
 Jakékoli další zlepšování komplexní formy užívá stejnou cenu a proceduru jako při 
zlepšování vědomostních dovedností. 
 
Řetězení 
 Řetězení je proces, kterým může technomant improvizovat a vytvořit si dočasně komplexní 
formu, kterou nezná, nebo zvýšit hodnocení těch, které zná, ač dočasně.  
 Provádí se test Rezonance + Software. Pokud technomant vytváří komplexní formu od 
základu, je její hodnocení počet úspěchů, pokud jen zlepšuje již existující, přidejte dosažené 
úspěchy k hodnocení formy. Žádná řetězená forma však nemůže svým hodnocením 
přesáhnout dvojnásobek Rezonance technomanta. Technomant nemusí z testu použít všechny 
dosažen=é úspěchy. 
 Řetězená komplexní forma se musí udržovat (podobně jako kouzelníci udržují svá kouzla), 
technomant má tedy postih -2 na všechny testy po dobu udržování formy. 
 Řetězení je vysilující proces, způsobuje Oslabení.  
 
Sprites 
  
 Technomanté mohou vytvářet polosamostatné entity stvořené z Matrixu, někteří z nich je 
považují za neobvyklé mazlíčky, jiní technomanté je zase považují za duch strojů. Ani 
matrixoví specialisté a hackeři nemohou objektivně říci, co jsou vlastně Sprites zač. 
 V herních termínech jsou sprites podobní agentům, mají své hodnocení, což je ekvivalentem 
hodnocení Pilota agentů. Detaily budou následovat.  
 
Kompilace spritů 
 Jedná se o vytvoření spritu, vyžaduje komplexní akci a technomant určí hodnocení spritu, 
kterého chce vytvořit. Pal se hází opoziční test Rezonance + Kompilace VS hodnocení spritu. 
Každý úspěch umožňuje technomantovi žádat po spritu jednu službu.  
 Technomant může mít najednou jen jednoho neregistrovaného sprita. Pokud jich chce mít 
více, musí je upsat dlouhodobé službě (viz Registrace spritů). 
 Kompilace způsobuje technomantovi Oslabení. 
 
Služby spritů 
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 Počet služeb, které sprite dluží, že dán úspěchy technomanta při Kompilaci. Na to, aby 
sprite služby vyplnil má jen 8 hodin, pak jeho digitální struktura odezní a on zmizí. Způsob, 
jak udržet sprita aktivního i po této době je právě jeho Registrace. 
 Sprites budou přijímat rozkazy jen od technomanta, který je vytvořil, pokud jim ovšem jiný 
technomant nezadá falešné příkazy. (viz Falešné příkazy). To jim ale může zadat zase jen jiný 
technomant, hacker by prostě nepochopil jak. A podobně jako u agentů, datová cesta spritu 
povede zpět k datové cestě technomanta. 
 Souvislé použití jedné schopnosti , ať už na jeden cíl či skupinu se bere jako jedna služba. 
Pokud se změní zadání úkolu, je to už další služba. Zapojení se do kyber souboje je pro Sprita 
jedna služba, nezávisle na tom,  kolik je soupeřů. 
 Sprites musí zůstat s technomantem. Pokud je technomant zanechá za sebou v uzlu, nebo 
pokud přeruší on-line přístup, sprite zmizí, dokud ho technomant nepovolá zpátky. Sprites 
mohou vstupovat do jiných uzlů jen pokud jsou s technomantem, nebo pokud je technomant 
povolává zpět, nebo pokud jsou posláni do služby na dálku. 
  Služby na dálku - Sprite může být instruován, aby provedl službu na dálku v jiném 
uzlu, odděleně od technomanta. Sprite může vstupovat do veřejných uzlů, i do soukromých, 
pokud od nich má přístupové kódy, nebo se do nich může sám nabourat vlastní Exploit 
komplexní formou. Službou na dálku propadnou všechny ostatní služby, které má sprite ještě 
splnit.   
 
Spojení technomant - sprite 
 Technomant udržuje se spritem mentální spojení dokud je on-line. Díky tomuto spojení 
spolu mohou skrze Matrix komunikovat posíláním textu, obrazů i souborů. Díky tomuto 
spojení také technomant ví, zda li byl sprite zničen. 
 Pokud technomant z nějakého důvodu opustí Matrix, ztratí se spritem spojení, ale sprite 
pracuje dál podle svých posledních instrukcí. Pokud se později technomant opět připojí na 
Matrix, musí provést test Rezonance + Intuice (3), aby obnovil mentální spojení. 
 
Registrace spritů  
 Je to způsob, jak kompilovat sprity pro dlouhodobé služby. Technomant pro to musí 
vstoupit do nepřerušované plné VR "meditace" se spritem, musí se odpojit ode všech 
vedlejších zařízení. Trvá to tolik hodin, kolik je hodnocení sprita. Na konci této doby provádí 
technomant opoziční test Rezonance + Registrace VS hodnocení sprita x 2. K registraci stačí 
jen jeden úspěch, ty další pak navyšují počet služeb, které ještě sprite dluží. Registrace je 
namáhavý proces, způsobuje Oslabení. 
 Registrovaný sprite neodejde po 8 hodinách ale zůstane tak dlouho, dokud nesplní všechny 
úkoly, které technomantovi dluží ve službách.Technomant může mít registrováno maximálně 
tolik spritů, kolik je jeho Charisma. Pokud jich chce mít více, má smůlu, pokusy o to 
automatiky selžou. 
 Registrovaní sprites nemusí zůstávat v technomantově přítomnosti, dočasně se rozplynou v 
Matrixu v režimu "vyčkávání", dokud je technomant nezavolá zpět. 
 Registrovaní sprites mohou (dle úvahy GM) snižovat mentální zdroje technomanta, 
podobně jako duchové kouzelníka. 
 Kromě standardních úkolů zvládnou registrovaní sprites navíc i tyto: 
  Služba na dálku - Provádí ji stejně jako neregistrovaní sprites, jen nezmizí po 8 
hodinách.Po vykonání služby na dálku se registrovaní sprites, kteří ještě dluží nějakou službu, 
přesunou do režimu "vyčkávání", pokud ovšem nemají jiné instrukce. 
  Půjčené služby - technomant může instruovat sprita, ,aby poslouchal rozkazy jiné 
osoby ( a to nemusí být nutně technomant). technomant prostě přenechá službu či služby jiné 
postavě, ta ji či je může využít pro běžnou činnost spritů. Pokud ovšem tato jiná osoba není 
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technomant, nemůže pochopitelně využít takové služby jako jsou Pomoc při studiu nebo 
udržování komplexních forem. Příkazy technomanta jsou ale vždy nad příkazy postavy, které 
je sprite přenechán. 
  Asistovaná operace - Sprite může přidat své hodnocení k hodnocení jakékoli jedné 
komplexní formě, kterou technomant používá. Přidá tolik kostek a po maximálně tolik kol, 
kolik je jeho hodnocení. 
  Udržování komplexní formy - Sprite může udržovat jakoukoli řetězenou komplexní 
formu, kterou vytvořil jeho technomant namísto něj. Samozřejmě, technomant pak už nemá 
postih -2. Za každý počet bojových kol, kolik je hodnocení sprita, po které formu udržuje, se 
mu však odečítá jedna služba. Tedy sprite s hodnocením 4, který dluží 2 služby, může 
komplexní formu držet maximálně 8 kol. Technomant může od sprita kdykoli udržování 
formy převzít. Pokud je sprite, který udržuje komplexní formu, zničen v kyberboji, forma 
okamžitě končí.  
  Pomoc při studiu - Za cenu jedné služby může sprite pomoci technomantovi při učení 
se nové komplexní formě. Sprite přidává kostky svého hodnocení na rozšířený test 
technomanta. 
 
Re-registrace 
 Technomant může stejným způsobem jako u registrace přidat registrovanému spritu služby, 
které mu dluží. Každý úspěch z testu pak přidá jednu službu, kterou musí sprite splnit. Při re-
registraci se sprite nemůže stát nekontrolovaným. 
 
Nekontrolovaní sprites 
 Podobně jako duchové, i většina spritů se brání pokusům technomanta začlenit je do 
dlouhodobé služby. Pokud je během procedury registrace technomant skolen Oslabením, nebo 
mu padne kritický fatál, stane se sprite nekontrolovaným v tom samém smyslu jako 
nekontrolovaný duch, sprite ovšem není tak pomstychtivý, aby se pokusil technomanta zabít. 
Spíše se bude snažit nějak v systému škodit z pohledu své vlastní spravedlnosti. 
 
Dekompilace spritů 
 Technomant může dekompilovat sprita (ať už svého nebo cizího) a tím ho přeměnit zpět do 
bytů a bitů, ze kterých vzešel. Dekompilace je opoziční test Software + Dekompilace VS 
hodnocení cílového sprita (+ hodnocení Rezonance jeho pána, je - li registrovaný). pokud 
dekompilující technomant zvítězí, každý čistý úspěch na jeho straně sníží počet služeb, které 
měl sprite splnit (a to i s těmi co splnil), o 1. Pokud tímto způsobem klesne počet služeb na 0, 
sprite během své příští akce zanikne. Pokud ho ještě před jeho zmizením nějaký jiný 
technomant stihne zkompilovat, dostane ho pod svou kontrolu.  
 Každý pokus o dekompilaci způsobuje Oslabení. 
 
Typy spritů  
Jsou různí. Mají schopnosti popsané dále, příslušné svému typu. Za každé 3 celé body ve 
svém hodnocení ale mají ještě jednu volitelnou schopnost a tu volí technomant, když sprita 
kompiluje. Sprite má všechny své komplexní formy a dovednosti o hodnocení stejném, jako 
je hodnocení jeho samého. technomant může kompilovat jakéhokoli z těchto 5 typů spritů: 
 
Kurýr Sprite  
 Poslové a stopaři, vhodní pro bezpečný přenos dat pře Matrix. 
 Pilot Odezva Firewall Matrixová iniciativa Jednání  
 Hodnocení Hodnocení +1 Hodnocení +1 Hodnocení x 3 3 
 Dovednosti: Počítače, Vyhledávání dat, Hackování 
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 Komplexní formy: Analýza, Šifrování, Stealth, Track, Transfer 
 Schopnosti: Cookie, Hash 
 Volitelné komplexní formy: Browse, Command, Dešifrování, Exploit, Scan 
 
     
  
Crack Sprite 
 Mistři v hledání chyb v programech a v dobývání programů. Užitečná pomoc při 
Hackování. 
 Pilot Odezva Firewall Matrixová iniciativa Jednání  
 Hodnocení Hodnocení +1 Hodnocení  Hodnocení x 3 3 
 Dovednosti: Kyberboj, Elektronická válka, Hackování 
 Komplexní formy: Analýza, Exploit, Stealth 
 Schopnosti: Pozdržení 
 Volitelné komplexní formy: Dešifrování, Defuse, editace, Scan, Spoof 
 
Data Sprite 
 Vyniká ve vyhledávání a v manipulaci s daty. 
 Pilot Odezva Firewall Matrixová iniciativa Jednání  
 Hodnocení Hodnocení  Hodnocení -2 Hodnocení x 2 3 
 Dovednosti: Počítače, Vyhledávání dat, Dešifrování 
 Komplexní formy: Browse, Editace, Transfer 
 Schopnosti: Steganografie, Vodoznak 
 Volitelné komplexní formy: Defuse, Šifrování, Sniffer, Stealth, Jakýkoli jazykový soft 
 
Záškodnický Sprite 
 Určen k instalaci kódových chyb a k hroucení programů 
 Pilot Odezva Firewall Matrixová iniciativa Jednání  
 Hodnocení Hodnocení +2 Hodnocení +1 Hodnocení x 3 3 
 Dovednosti: Kyberboj, Hackování 
 Komplexní formy: Armor, Attack, Stealth 
 Schopnosti: Elektronová bouře 
 Volitelné komplexní formy: Black Hammer, Blackout, Exploit, Medik 
 
Strojový Sprite 
 Adept pro manipulaci se zařízeními. Do fyzického světa zasahují skrze různá zařízení 
(ostatně jako všichni ostatní sprites 
 Pilot Odezva Firewall Matrixová iniciativa Jednání  
 Hodnocení Hodnocení  Hodnocení +2 Hodnocení x 2 3 
 Dovednosti: Počítače, Elektronická válka, Hardware 
 Komplexní formy: Command 
 Schopnosti: Diagnostika, Gremlini, Stabilita 
 Volitelné komplexní formy: Dešifrování, Editace, Medik, Transfer, jakýkoli autosoft 
 
 
Schopnosti Spritů 
 Následuje popis jednotlivých schopností Spritů. 
  
Cookie 
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 Schopnost, pomocí které může sprite označit cílovou ikonu skrytým kódem dat a ten může 
být využit ke sledování činnosti cílové ikony. Sprite musí nejdříve cílovou ikonu porazit v 
opozičním testu Hodnocení Sprita x 2 VS Firewall + Stealth cíle. pokud je sprite úspěšný, 
cookie kód je uložen v ikoně a bude zaznamenávat každý uzel, do kterého bude cílová 
skupina vstupovat, s kým, kdy a kde komunikovala, programy, se kterými se setká atd. Čisté 
úspěchy určují, jak detailní budou získávané informace ) 1 úspěch = pouhé sledování, 4 
úspěchy = detailní zprávy). cookie končí v předem určený čas daný spritem při umisťování 
kódu, a ihned přenese nasbíraná data do přede určeného uzlu nebo ke spritu či technomantovi. 
 Cookie kódu si lze všimnout testem matrixového vnímání (4) a teprve poté, co si ho někdo 
všimne se dá odstranit testem Počítače + Editace (2). 
 
Diagnostika 
 Schopnost, která umožní Spritu vyhodnotit vnitřní činnost elektronického zařízení. Tyto 
informace pak může Sprite využít ku pomoci někomu, kdo se daný přístroj či zařízení pokouší 
opravit. Hoďte test Hodnocení spritu x 21, každý úspěch znamená 1 kostku k dobru na testy 
postavy při opravě daného zařízení. 
 
Elektronová bouře 
 Sprite zahltí cílovou ikonu soustavnou smrští rušících signálů, nejdříve ji ale musí úspěšně 
zasáhnout v kyber souboji. Pak se bouře spustí. V prvním útoku a pak kdykoli se sprite 
dostane v iniciativě na řadu, způsobuje cílové ikoně poškození o hodnotě hodnocení spritu s 
průrazem -2. Odolává se jako obvykle.Během pohlcení má cíl -2 kostky na všechny akce v 
Matrixu. Cíl  se mmůže z bouře osvobodit komplexní akcí a musí sprita porazit v opozičním 
testu Odezva x 2. 
 
Gremlini  
 Touto schopností Sprite způsobí, že dané zařízení začne mít záhadné poruchy. Sprite musí 
být buď uvnitř zařízení, nebo v jiném uzlu, kterému je zařízení podřízeno. Hází se opoziční 
test hodnocení Spritu x 2 VS Systém + Firewall (nebo hodnocení zařízení x2).Pokud sprite v 
testu zvítězí, bere se to, jako by zařízení na funkce padl fatál. GM určuje, jak se to na zařízení 
projeví. Pokud sprite získá 4 a více čistých úspěchů, bere se to, jakoby zařízení na funkce padl 
kritický fatál, takže může probíjet i vyhořet. 
 Pokud je tato schopnost použita proti sondě či vozidlu, může to donutit řidiče podstoupit 
test na vyhnutí se havárii. Hodnocení Spritu pak berte jako postih řidiče na tento test.  
 
Hash 
 tato schopnost umožňuje spritu dočasně zašifrovat soubor takovým způsobem, jakým to 
dovede jen on. Sprite musí zůstat v souboru, který má být zašifrován, pokud ho opustí, 
převede se do normálu. Pokud je ale sprite zabit, soubor je nenávratně poškozen a je 
bezcenný. Tuto schopnost často používají kurýři, kteří zprávu rozšifrují až když dorazí na 
místo určení. 
 
Steganografie 
 Tato schopnost dokáže skrýt soubor nebo data tak, že jsou pro vyhledávače dat neviditelná. 
Obvykle to dělá tak, že soubor skryje mezi ostatní, nebo se zdá, že jsou v souboru 
bezpodmětné informace. 
 Standardním vyhledáváním nelze takto skryté soubory nalézt. Je třeba úspěšného 
matrixového testu vnímání (4).  
 
Stabilita 
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 Sprite může tuto schopnost použít na uzel, ve kterém je, nebo na příslušné zařízení, 
program, nebo na ikonu. Zabraňuje poruchám či nehodám, ať už běžných nebo těch, 
způsobených schopnostmi Gremlini nebo Nehoda. Snižuje kritický fatál na běžný fatál. 
 
 
 
 
 
Pozdržení 
 Schopnost zmást Firewall systému, který detekuje nelegitimní aktivitu v uzlu. Kdykoli 
sprite spustí poplach, je tento odložen o (Hodnocení/2, zaokrouhleno nahoru) bojových kol.  
 
Vodoznak 
 Sprite dokáže označit matrixový objekt či kus dat neviditelným znamením, které mohou 
vidět jen entity pracující s Rezonancí, podobně jako matrixová signatura. Tak dokáže sprite 
tajně zanechávat zprávy v Matrixu nebo jinak označovat matrixové objekty. 
 
 
Matrixové signatury 
 
 Jakýkoli uživatel Rezonance zanechává matrixové signatury na všem, co ovlivnil. Tu ale 
mohou zahlédnout jen jiní uživatelé Rezonance (tedy technomanté a sprites). Musí být ale 
úspěšný v tesu matrixového vnímání (3). Je to jako otisk prstů v Matrixu. 
 Signatura vydrží na daném místě v Matrixu tolik hodin, kolik je hodnbocení atributu, který 
ji vytvořil (u technomantů je to Rezonance, u komplexních forem a Spritů jejich hodnocení). 
Pokud někdo viděl signaturu, a v budoucnu ji uvidí znova, může si uvědomit, že už ji viděl 
(bude to ale asi chtít test paměti, zvláště po delší době, je to na GM a okolnostech).  Pokud 
dotyčný získá v matrixovém testu vnímání 5 a více úspěchů, bude dokonce vědět, co ji 
zanechalo (například typ spritu či komplexní formy). 
 Signatura se dá vymazat, dříve než odezní sama, trvá to tolik komplexních akcí, kolik bylo 
její hodnocení. 
 
Oslabení 
  
 Je mentální oslabení, které se dostavuje jako důsledek krajních technomantových možností, 
jako je například řetězení forem nebo kompilace spritů. je to podobné jako odliv u 
kouzelníků. Není li řečeno jinak, je oslabení omráčením. Oslabení se odolává Vůlí + 
Rezonancí, každý úspěch sníží poškození z Oslabení o 1 čtverec.  
 Hodnota poškození se liší podle toho, z jaké činnosti pochází: 
  Řetězení - Poškození je počet úspěchů použitý pro řetězení formy. Pokud hodnocení 
zřetězené formy přesáhne Rezonanci technomanta, je Oslabení fyzické zranění. 
  Kompilace spritů - Poškození Oslabení je dvojnásobek úspěchů (nejen čistých 
úspěchů) z opozičního testu Spritu. To platí, ať už je kompilace či registrace spritu úspěšná 
nebo ne. Pokud je hodnocení spritu vyšší než Rezonance technomanta, je Oslabení fyzické 
zranění. 
 
 
Submerze 
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 Je způsob posílení spojení mezi technomantem a matrixovou Rezonancí. Podobně jako 
iniciace u probuzených osob, je submerze velmi osobní záležitost, šancí lépe se vtělit do světa 
strojů. Zaručuje technomantovi přístup k dalším zvláštním schopnostem, známým jako echa, 
také přístup do záhadných rezonančních světů ukrytých v Matrixu, dovoluje zvýšit atribut 
Rezonance nad 6. 
 Měří se ve stupních, začíná se na stupni 1 a dál stoupá. Cena  Submerze v bodech Karmy je 
10 + (stupeň x 3). Stupeň Submerze nemůže přesáhnout hodnocení Rezonance technomanta. 
 
Zvýšení Rezonance 
 Přirozené maximum pro Rezonanci technomanta je 6 + jeho stupeň Submerze. Ovšem 
Submerze jen dává možnost zvýšit si rezonanci, za samotné zvýšení Rezonance se stále platí 
Karmou. 
 
Přístup do rezonančních světů 
 Po své první Submerzi najde technomant svoji vlastní cestu do rezonančních světů skrytých 
v zákoutích Matrixu. Jsou známy jen submerzovaným technomantům a snad i spritům a 
dalším bytostem počítačového vědomí. I když jsou přístupné po tajných cestách Matrixu, v 
pravdě nikdo neví, kde vlastně lží.  
 
Echa 
 Na každém stupni Submerze (včetně první) si může technomant vybrat jedno echo z 
následujících. Není - li řečeno jinak, žádnou schopnost si nelze vzít více než jednou. 
 Zlepšení Firewallu - Hodnocení Firewallu živoucí persony technomanta se zvedne o 1. Dá 
se vzít až 3x. 
 Neurofiltr - Hodnocení filtru zpětné vazby živoucí persony technomanta se zvedne o 1. Dá 
se vzít až 3x. 
 Urychlení - Zlepší živoucí personu technomanta tak, že může v Matrixu jednat rychleji. Má 
+1 ke své Odezvě (to se projeví i v matrixové iniciativě) a navíc +1 jednání v kole , pokud 
jedná v plné VR. 
 Rezonanční spojení - Toto echo ustanoví nízko úrovňové jednostranné empatické spojení s 
jiným technomantem dle výběru postavy. Technomant si je u spojené postavy vědom jejích 
pocitů, nálad, je si vědom, zda je jeho společník pod nátlakem, cítí bolest nebo je jinak 
ohrožen. Rezonanční spojení funguje jen jednostranně, ale dva technomanté se stejným 
echem se mohou domluvit a vytvořit si tak oboustranné spojení. 
 Upgrade Systému - Hodnocení Systému živoucí persony technomanta se zvedne o 1. Dá se 
vzít až 3x. 
 
 
 
 

Riggování a sondy 
 
 Hackeři (a technomanté), kteří se soustředí na riggování dopravních prostředků a sond 
obvykle používají jiné vybavení jiné vybavení než obvyklí hackeři. Necpou tolik peněz do 
zlepšování svého komlinku pro hackování, ale vysoký Firewall se hodí, aby ochránili svoje 
sondy před nabouráváním se jiných riggerů. O to více peněz pak vráží do síly Signálu, 
dobrého Skanování, Commandu, také do šifrovacích a Sniffer programů, a samozřejmě do 
spousty sond s vysokým Pilotem, Odezvou a Firewallem. A konečně méně se soustředí na 
Hackování a Software, více na dovednosti Elektronické války a Hardware.  
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Sondy 
  
 Sond je mnoho druhů, velikostí a podob, ale to co sondu odlišuje od běžných dopravních 
prostředků jej její riggerská adaptace, která ji vybaví Pilotním programem, který jí umožňuje 
jednat samostatně, sama za sebe.  
 Sondy, které nejsou schopné nést pasažéry, jsou už obvykle riggersky adaptovány. Vozidla 
pro pasažéry či sondy pro pasažéry už tak obvykle vybaveny nejsou, ale to se dá snadno 
napravit v dílně nějakým schopným mechanikem nebo i riggerem samotným (Viz dále 
Riggerská adaptace). 
 
Ovládání sond 
 K ovládání sondy je třeba, abyste do ní měli nejdříve přístup a spojili se sní jako povolený 
uživatel z upisovacího seznamu. Aktivní sonda, která vám podléhá a je na upisovacím 
seznamu se počítáno upisovacího omezení persony . Pro detaily zadávání příkazů viz kapitola 
Zadávání příkazů.  
 Sondy, které jednají sami za sebe, používají na všechny příslušné testy svého Pilota a 
autosoft, a jednají na základě své vlastní iniciativy. 
 Rigger se také může rozhodnout, že bude mít více sond na upisovacím seznamu jako jedno 
zařízení, ale pak je omezen tím, že musí tuto skupinu sond podřídit jedněm rozkazům. Také 
ale může zadat příkaz sondě a pak ji odepsat ze seznamu a pak spoléhat na to, že si s tím její 
psí mozek už nějak poradí. 
 Pokud jsou tak sondy instruovány,  mohou být na upisovacím seznamu jedna druhé, sdílet 
data a tak lépe jednat ve společných akcích. 
 
"Vt ělení do sondy" 
 Jednoduchou akcí se může rigger "vtělit" do sondy a tak se jí vlastně stát skrze plnou VR. 
Vnímá okolí skrze senzory a jedná, jako by sonda byla jeho tělem. Rigger, který je sondou 
může ale stále zadávat rozkazy ostatním sondám na svém upisovacím seznamu.  Sonda, která 
je ovládána tímto způsobem, jedná podle riggerovy matrixové iniciativy, sonda a rigger jedno 
jsou. Na testy používá rigger své vlastní dovednosti. 
 Pokud dostane sonda přímo ovládaná riggerem zásah, riskuje rigger v hot simulaci také 
nějaké to zranění ze zpětné vazby. Kdykoli dostane sonda nějaké poškození, odolává rigger 
Vůlí + Filtrem zpětné vazby polovině tohoto poškození, zaokrouhlené nahoru. Toto poškození 
je pro riggera omráčení. 
 Pokud je sonda zničena, rigger navíc spadne do díry a je okamžitě odpojen od Matrixu. 
 
Riggování bezpečnostního systému 
 Je možné riggersky adaptovat zařízení v bezpečnostním systému (kamery, zámky, zbrojní 
stanoviště)  a podřídit je do jednoho uzlu, do kterého se může rigger "vtělit" a tak se stát 
systémem. Pak cítí otevírání dveří jako doteky na kůži, přepínání senzorů poplachu jako 
jemné brnění na prstech či šíji a poplachový systém budovy doslova zní v  jeho hlavě. 
 
Sondy a senzory 
 Jako ostatní programy i Pilot jedná bleskovou digitální rychlostí, je ale omezen fyzickou 
schránkou sondy. Iniciativa sondy je Pilot + Odezva a dostává navíc +2 jednání v kole 
(celkově tedy jedná za kolo 3x). Sondy přímo ovládané riggerem jednají dle jeho iniciativy a 
pokud rigger skočí do sondy či z ní vyskočí, oba, sonda i rigger pokračují v jednání podle 
svého skóre iniciativy.  
 
Riggerské akce 
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 Následující akce patří k riggování. Během riggování může ovšem rigger provádět i jiné 
akce, bojové i v matrixu. (viz akční fáze a matrixové akce) 
 
 Aktivace / Deaktivace senzorů (volná) 
 Rigger může aktivovat či deaktivovat senzory jedné sondy. Aktivované senzory budou on-
line na počátku dalšího bojového kola. 
 Aktivace /Deaktivace ECCM (volná) 
 Rigger může aktivovat i deaktivovat ECCM jedné sondy. Aktivované ECCM bude on-line 
na začátku dalšího bojového kola.  
 
 Ozbrojení / Odzbrojení zbraňového systému (volná) 
 Rigger může nařídit jedné sondě aby uvedla do pohotovosti nebo ukončila pohotovost svých 
zbraňových systémů. Najednou může mít sonda v pohotovosti jen jeden zbraňový systém. 
Ovšem přepínání mezi systémy je volná akce. 
 
 Vyvolání hlášení o stavu (volná) 
 Rigger může monitorovat pozici, směr a rychlost jedné sondy, také její poškození a zadané 
příkazy. 
 
 Aktivní p řipsání sondy (jednoduchá) 
 Rigger může sondu připsat či odepsat z aktivního upisovacího seznamu. 
 
 Vtělení se do sondy / opuštění sondy (jednoduchá) 
 Rigger může převzít nad jednou sondou plnou kontrolu ve virtuální realitě nebo ji opustit. 
 
 Použití zbraňového systému (komplexní) 
 Rigger může vypálit z připraveného zbraňového systému na jedné sondě. Pokud rigger 
ovládá sondu přímo, nemůže provést tuto akci s ostatními sondami. 
 
Autosoft programy 
 Specializované programy, které pomáhají pilotním programům pokrýt i ty oblasti působení, 
pro které nejsou úplně programovány. Pokud do svého rotoru namontujete kulomet, 
neznamená to ještě že s ním bude sonda umět zacházet. Programy autosoftu dávají sondě 
specifické dovednosti, které může použít při příslušných testech. 
 
 Clearsight 
 Zlepšuje Pilotovy rozpoznávací schopnosti, může lépe analyzovat a posoudit vstupy ze 
senzorů. Pro senzorické testy hází sonda vybavená tímto autosoftem Senzory + Clearsight. 
 
 Obrana  
 Tento autosoft umožňuje sondě identifikovat, bránit se a uhýbat fyzickým útokům proti ní. 
Sonda vybavená tímto autosoftem může odrážet útoky nablízko (Obrana + Pilot) a také může 
použít komplexní akci k zaujmutí plné obrany proti přicházejícím útokům. 
 
 Elektronická válka 
 Tento autosoft poskytuje sondě znalosti o radiokomunikaci a o použití elektronické války 
proti někomu. Pilot s tímto autosoftem může šifrovat signál, rušit signál a vůbec provádět 
další akce v rámci dovednosti Elektronické války.  
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 Míření (podle typu dopravního prostředku) 
 Je obdobou příslušné dovednosti s dopravními prostředky. Obsahují vodítka k optimálnímu 
ovládání sondy, které může Pilot využít dle okolností. Pro testy dopravních prostředků hází 
sonda vybavená tímto autosoftem Pilot + Manévr. 
 
 
 
 Míření (podle typu zbraně) 
 Každý autosoft Míření napodobuje příslušnou dovednost se zbraněmi na dálku (například 
Míření (Pistole), Míření (Pušky) atd.) Tento autosoft učí sondu jak používat zbraně, 
zaměřovat cíle a jak střílet z příslušné zbraně namontované na sondě. Pro účely útoků na 
dálku sondy se hází test Míření + Pilot. 
 
 
 

Úpravy komlinku 
 
 Mnoho hackerů si upravuje své komlinky, aby podaly větší výkon, nebo prostě jen protio, 
aby nebyli členy konzumního stáda. 
 Kupování upgradů - Pro úpravy Signálu a Odezvy se podívejte do tabulky Hardware 
upgradů a pro úpravy Firewallu, Systému a dalších programů se podívejte na tabulku 
dostupností a cen programů. 
 Stavění vlastního hardwaru - Následujte pravidla pro Užití technických dovedností pro 
stavění a opravy. Tabulka Stavba Hardwaru dává příklady toho, jak velká by asi měla být 
prahová čísla. ceny částí jsou obvykle poloviční než ceny z nákupu hardware upgradů.  
 Tvoření vlastních programů - Skuteční hackeři si píšou vlastní programy. To se bere jako 
podle pravidel pro Užití technických dovedností pro stavění a opravy. Tabulka programování 
softwaru udává příklady, jak velká by asi měla být prahová čísla. 
 
Ceny hardware upgradů 
 Nové hodnocení Cena Odezvy(¥ ) Cena Signálu(¥ ) Dostupnost 
 1 250 10 4 
 2 750 50 4 
 3 1250 150 8 
 4 2000 500 8 
 5 4000 1000 12 
 6 8000 3000 16 
 
Tabulka stavby hardwaru 
Součásti komlinku Prahové číslo Interval 
 čip Odezvy hodnocení x 2 1 den 
 Sim modul 10 1 den 
 Bezdrátový Signál hodnocení x 2 1 den 
 
Tabulka programování softwaru 
Software Prahové číslo Interval 
 Agent / IC / Pilot hodnocení x 3 3 měsíce 
 Autosoft hodnocení x 2 6 měsíců 
 Běžné uživatelské programy hodnocení 1 měsíc 
 Firewall hodnocení x 2 1 měsíc 
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 hackovací programy hodnocení x 2 1 měsíc 
 Systém hodnocení x 2 6 měsíců 
 
 
 
 
 

Běh ve stínech 
 
 

Zdraví 
 
 Jak se fyzické zranění a omráčení zaznamenává, bylo popsáno v kapitole Boj. Jak se léčí, 
bude popsáno zde. 
 
Léčení 
 
 Fyzické zranění i omráčení se léčí přirozeně, jen jinou rychlostí. V obou případech se jedná 
o rozšířený test. 
 Omráčení - Proveďte rozšířený test Tělo + Vůle (1 hod). Aby se hod počítal, musí postava 
po celou dobu odpočívat (bezvědomí se také počítá). Každý úspěch vyléčí jeden čtverec 
omráčení. 
 Fyzické zranění - Proveďte rozšířený test 2 x Tělo (1 den). Aby se hod počítal, musí 
postava po celý den odpočívat (spánek z donucení či bezvědomí se také počítá). Každý 
úspěch vyléčí 1 čtverec fyzického zranění. Jen odpočinkem se ale fyzické zranění nevyléčí, 
pokud je postava k tomu ještě omráčena. Nejdříve se musí vyléčit omráčení. 
 Fatály a léčení - Fatál při testu léčení fyzického zranění či omráčení znamená, že se 
zdvojnásobí čas nutný k léčbě (zranění se bude léčit stejně, jen to potrvá déle). Pokud ale 
padne fatál, čas se zdvojnásobí, a postavě navíc přibude 1k3 čtverců omráčení či zranění (to 
může představovat různé komplikace, záněty atd.). 
 Užití první pomoci - Dovednost První pomoc snižuje trauma ze zranění a dá se použít do 
12 hodin od doby, kdy bylo zranění způsobeno. Na jedno zranění se dá použít jen jednou, 
ovšem pokud bylo zranění léčeno magií, tak ani to ne. Hází se test První pomoc + Logika(2), 
použijte modifikátory dle situace. Pokud si postava léčí sama svá zranění, má samozřejmě i 
postihy právě za tato zranění. Užití První pomoci je komplexními akcemi a celý pokus trvá 
tolik bojových kol, kolik má zranění čtverců poškození. Dá se použít na omráčení i na fyzické 
zranění. Každý úspěch z testu nad prahové číslo vyléčí 1 čtverec. 
 Kritický fatál při první pomoci zvýší omráčení či zranění postavy o 1k3 čtverců a podle 
toho se prodlouží čas potřebný k poskytnutí První pomoci. První pomocí lze vyléčit 
maximálně tolik čtverců, kolik je hodnocení této dovednosti. 
 První pomoc může být také použita pro diagnózu zraněného. GM určí prahové číslo dle 
okolností a sdělí postavě informace dle úspěchů. 
 Použití Medicíny - Dovednost Medicína může urychlit proces léčení, ovšem Medicína se 
nedá použít v boji (První pomoc je vlastně obdoba Medicíny pro stresové a bojové 
podmínky). Hází se Medicína + Logika, modifikátory dle situace (pokud postava používá 
Medicínu na vlastní zranění, pak tam patří i postihy za vlastní zranění). Každý úspěch z testu 
pak dává +1 kostku na následný léčebný test skrze odpočinek a vlastní regeneraci, jak už bylo 
řečeno.  
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 Fatál zdvojnásobí čas pro léčení, kritický fatál přidá navíc ještě 1k3 čtverců omráčení či 
zranění. 
 Medicína se dá na jednu sadu zranění použít jen jednou, ale dá se použít i přes to, že už byla 
použita první pomoc a/nebo magie. Další zranění obdržené následně se počítá jako další sada 
zranění. 
 Medicína se dá použít také ke stanovení diagnózy, podobně jako První pomoc. 
 Medkity a autodoky - Schopnosti současných medkitů a autodok sond jsou konkurencí 
školených mediků. Mohou je využít zdravotníci nebo se dají připojit k pacientovi a už se o něj 
postarají samy. Pokud školený zdravotník používá medkit/autodok, když léčí osobu,  má k 
dobru na testy kostky autosoftů sondy Medicína a První pomoc, tolik kostek, kolik je jejich 
hodnocení. Popud je používá neškolená osoba, používá na test svůj vlastní atribut a místo 
dovednosti autosoft sondy. A pokud je autodok/medkit přímo připojen na pacienta a pak už 
zanechán bez kontroly, na testy prostě používejte jen kostky hodnocení zařízení. Jen 
připomínáme, že medkity a autodoky se dají ovládat na dálku skrze Matrix nebo jiné 
bezdrátové spojení. 
 Magické léčení - Léčivé kouzlo dokáže vyléčit fyzické zranění. Každý úspěch z testu 
seslání vyléčí 1 čtverec zranění, maximálně však do hodnocení kouzla (Viz Léčivá kouzla). 
 
Přesáhnutí kondičního záznamníku  
 Postavy, jejich zranění přesáhne kondiční záznamník, jsou ve vážném ohrožení života a 
zemřou, pokud se jim nedostane v čas léčebné pomoci. Pokud nejsou stabilizovány, dostávají 
každých (Tělo postavy) bojových kol 1 čtverec zranění v důsledku šoku a krvácení. 
 Stabilizace - Ke stabilizaci proveďte test První pomoc + Logika (2), nebo Medicína + 
Logika (2). Použijte příslušné modifikátory podle situace. Ke stabilizaci mohou být také 
použity medkity a autodoky, stejně tak kouzlo Stabilizace. Pokud je test úspěšný, postava je 
stabilizována a už nebude dostávat čtverce zranění navíc. Pokud ne, je možné provést 
dodatečné testy, ale každý další má pak postih -2. Pokud to ani pak nepovede, postava dostává 
dodatečné čtverce zranění, dokud nezemře. Když je postava stabilizována, lze pak normálně 
použít První pomoc, Medicínu nebo léčení magií. 
  
Přehled modifikátorů léčení 
Situace Modifikátory 
Podmínky 
 Dobré (sterilizovaná klinika) +0 
 Průměrné (vnitřek budovy) -1 
 Ubohé (ulice, divočina) -2 
 Špatné (boj, špatné počasí, bažina) -3 
 Strašné (oheň, bouře) -4 
Bez medicínských pomůcek, vybavení  -3 
Medkit / autodok + hodnocení 
Medicínská péče na dálku skrze Medkit / autodok -2 
Asistence +1 za škol. asistenta (max. +3) 
Pacient, který nespolupracuje -2 
Pacient je kouzelník, adept, či technomant -2 
Pacient má implantáty -1 za každé 2 body ztráty esence 
 
 

Toxiny 
 
 Aneb další způsob, jak vyřadit vaši postavu. 
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Atributy toxin ů 
 
 Přenos 
 Metoda, kterou je toxin aplikován. 
  Kontaktní toxiny  - Jsou v tekuté nebo plynné podobě, musí se dostat na pokožku cíle. 
Pokud jsou na zbrani, mohou být aplikovány úspěšným útokem nablízko (ať už způsobí nebo 
nezpůsobí zranění). Chemické ochranné odění úspěšně chrání, dokud není proraženo. 
chemická ochrana dáví své hodnocení jako bonus při testu odolávání toxinu. 
  Ingestní toxiny - Musí oběť požít. Obecně trvá déle než začnou působit. Bioware 
Zlepšené trávení dává bonus +2 na testy odolávání proti takovým toxinům. 
  Inhalační toxiny - Musí být vdechnuty cílem a jsou ve formě aerosolu nebo plynu. 
Cíl, který nosí plynovou masku, ochranný chemický oblek nebo má aktivovaný kyberware 
Vnitřní plicní nádrž, je imunní vůči efektům těchto toxinů. Chemická ochrana dává své 
hodnocení kostek k testům odolávání vůči těmto jedům. 
  Injek ční toxiny - Musí být vpraveny do krevního systému oběti, mohou být na zbrani 
s ostřím a dostanou se do těla cíle, je - li touto zbraní způsobeno nějaké zranění. 
 
 Rychlost 
 Určuje, jak rychle po intoxikaci ucítí oběť účinky jedu. Tyto účinky se obvykle projeví na 
konci bojového kola. 
  Okamžitá - Znamená, že oběť ucítí účinky jedu na konci toho bojového kola, kdy 
došlo k intoxikaci. 
  1 bojové kolo - Znamená, že oběť pocítí účinky jedu až na konci dalšího bojového 
kola, poté co došlo k intoxikaci. 
 
 Síla 
 Ve většině případů představuje hodnotu poškození toxinu (ať už v omráčení nebo ve 
fyzickém zranění). Tomuto poškození je odoláváno testem odolávání proti toxinu. Pokud je 
tímto způsobem poškození sníženo na 0, toxin už nemá jiný účinek, není - li řečeno jinak. 
 V případě toxinů,, které nezpůsobí skutečné poškození, je Síla důležitá, určuje, zda se 
neprojeví jiné účinky jedu. Pokud se v testu odolnosti vůči toxinu jeho Síla nesníží na 0, pak 
se tyto jiné účinky jedu projeví. 
 
 Efekt 
 Určuje, co se stane postavě zasažené toxinem. Mnoho toxinů prostě jen způsobuje 
poškození. Pak efekt zastupuje hodnotu poškození. Jakmile je způsobeno poškození, je 
považováno za běžné poškození. Protijedy a podobné věci fungují jako ochrana před tím, než 
nastoupí efekt toxinu. 
 Některé látky ještě způsobují další efekty, jako je nevolnost nebo paralýza. Pokud není 
řečeno jinak, efekt se dostaví, dokud není Síla toxinu snížena testem odolnosti vůči toxinu na 
0. Tyto efekty jsou: 
  Dezorientace - Po 10 minut trpí cíl zmatením, kvůli tomu má postihy -2 na všechny 
akce.  
  Nevolnost - Termín, který zahrnuje bolest, paniku, zvracení, zdvojené vidění a 
podobné záležitosti. Pokud Síla toxinu i po testu odolnosti vůči toxinu přesáhne Vůli oběti, je 
oběť neschopná cokoli dělat a zvrací po 3 bojová kola. Ale i když se tohle nestane, přesto 
nevolnost způsobuje po dobu 10 minut všechny postihy za zranění postavy. 
  Paralýza - Toxin blokuje nervové signály do svalů, tělo není schopna pohybu. Dokud 
Síla toxinu i po testu odolnosti vůči toxinu přesáhne Reakci postavy, je postava paralyzována 
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a není schopná vykonávat žádné fyzické akce po dobu 1 hodiny. I když ale není paralyzována, 
má po celou další hodinu postih -2. 
 
 Penetrace - Podobně jako Průraz u zbraně, penetrace toxinu ovlivňuje hodnocení 
ochranného vybavení proti tomuto toxinu. 
 
 
Ochrana proti toxinům 
Vybavení Chrání proti Ochrana 
 Ochranný chemický oblek kontakt, inhalace imunita 
 Chemická ochrana kontakt, inhalace + hodnocení 
 Výkonné trávení požití +2 
 Přirozená odolnost trpaslíků všechny nemoci, toxiny +2 
 Plynová maska inhalace imunita 
 Vnitřní plicní nádrž inhalace imunita 
 Ledvinová clona všechny toxiny, nemoci + hodnocení 
 Patogenická obrana nemoci  + hodnocení 
 Respirátor inhalace + hodnocení 
 Toxinový extraktor všechny toxiny + hodnocení 
 Tracheální filtr inhalace + hodnocení 
 
Používání toxických látek 
 Když je aplikována toxická látka, podle její Rychlosti se určí, kdy začne účinkovat. na konci 
příslušného bojového kola se potom provede test odolnosti vůči toxinům ke zjištění, nakolik 
ovlivní toxin zdraví oběti. 
 Test odolnosti vůči toxinu  - Provádí se Tělem + hodnocením příslušného ochranného 
systému či vybavení, je - li k dispozici. Každý úspěch z testu sníží Sílu toxinu o 1, pokud je 
tímto způsobem síla toxinu snížena na 0, nemá toxin efekt, jinak se Efekt projeví v závislosti 
na zbývající Síle toxinu. Pokud se toxin dostane do těla zásahem útoku na blízko, má postava 
v testu k dobru ještě hodnocení svého nárazového pancíře. 
 Koncentrace - pokud je oběť vystavena většímu množství toxinu, tedy více než jedné 
dávce, či pokud je vystavena toxinu po delší dobu (například v plynové komoře), je na GM 
aby situaci ošetřil. Zesílený toxin může mít větší Sílu, může mít horší Efekt, nebo si postava 
může házet opakovaně, v závislosti na Rychlosti toxinu. 
 Protijedy - Musí být oběti podány ještě před tím,  než se dostaví Efekt toxinu. Pak je už 
pozdě, poškození se nezabrání, podání příslušného protijedu ale může odstranit vedlejší 
efekty toxinu. 
 Postava s medicínskými znalostmi a vybavením může testem Medicíny namíchat k 
příslušné protijedy k toxinům, GM ať určí prahové číslo v závislosti na složitosti a vzácnosti 
toxinu. Na některé toxiny (například neurotoxiny) neexistuje protijed. Pokud dojde v 
důsledku účinků toxinu k přesáhnutí  kondičního záznamníku fyzického zranění, pak správný 
protijed i stabilizuje. 
 
Příklady toxinů 
 
 Aneb pár radostí, které mohou runneři potkat a použít: 
CS/Slzný plyn 
 Přenos: kontakt, inhalace 
 Rychlost: 1 bojové kolo 
 Penetrace: 0 
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 Síla: 5 
 Efekt:  omráčení, dezorientace 
 Ovlivňuje pokožku, oči, sliznice. také stimuluje fyziologickou panickou odpověď, tedy 
zrychlený tep, krátký dech a podobně. Mýdlo a voda dokáže odstranit toxin z pokožky a tak 
zkrátit trvání nevolnosti. Plyn se stane inertním už po 2 minutách po styku se vzduchem. 
 
 
Gama-skopolamin 
 Přenos: injekční 
 Rychlost: okamžitá 
 Penetrace: 0 
 Síla: 8 
 Efekt:  paralýza, sérum pravdy /viz dále) 
 Tento toxin blokuje svalové nervové signály, oběť není schopná se hýbat. Získává se z 
rulíku. Účinkuje okamžitě, způsobuje závrať, rozšíření zorniček, delirium a paralýzu. Tento 
plný efekt trvá 1 hodinu a pak odezní a po celou další hodinu pak funguje jako "sérum 
pravdy" - po tuto dobu snižuje Vůli o 3 ( minimálně však zbude 1 bod). 
 
Narkojekce 
 Přenos: injekční 
 Rychlost: okamžitá 
 Penetrace: 0 
 Síla: 10 
 Efekt:  omráčení 
 Běžná uspávací droga, obvykle používaná v narkojekčních šipkách, bez vedlejších efektů. 
 
Nevolnostní plyn 
 Přenos: inhalace 
 Rychlost: 3 bojová kola 
 Penetrace: 0 
 Síla: 6 
 Efekt:  dezorientace, nevolnost 
 používán jako prostředek proti demonstracím, způsobuje nevolnost a vy se potřebujete už 
jen vyzvracet, na nic jiného nemyslíte. Plyn se stane inertním po 2 minutách po styku se 
vzduchem. 
 
Neuro-omračující plyn 
 Přenos: kontakt, inhalace 
 Rychlost: 1 bojové kolo 
 Penetrace: 0 
 Síla: 10 
 Efekt:  dezorientace, omráčení 
 Tento bezbarvý plyn bez zápachu se používá pro pohotovostní použití. vyskytuje se v 
různých koncentracích. Některé se stávají inertními po 10 minutách, jiné už po 1 minutě po 
styku se vzduchem. Vítr a jiné podobné prostředky mohou tuto dobu zkrátit. 
 
 
"Pepřák"  
 Přenos: kontakt, inhalace 
 Rychlost: 1 bojové kolo 
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 Penetrace: 0 
 Síla: 7 
 Efekt:  nevolnost, omráčení 
 Tento prostředek používá sloučeniny odvozené z pepře. Míchá se často s ostatními látkami, 
například se slzným plynem. Vyrábí se jako plyn, kapalina nebo sprej. Často se míchá 
dohromady s ultrafialovým označovačem, nebo s RFID označením, takže později je možné 
poznat, kdo byl látkou poznačen. Způsobuje intenzivní pálení na zasažené kůži, oběti poteče z 
nosu a z očí, ztěžuje vidění. Postižení nosní dutiny a hrtanu ztěžuje dýchání.  
 
Seven-7 
 Přenos: kontakt, inhalace 
 Rychlost: 1 bojové kolo 
 Penetrace: -2 
 Síla: 8 
 Efekt:  zranění, dezorientace, nevolnost 
 Tento bojový plyn bez zápachu je bojovým plynem, vyvinutým speciálně k průniku 
ochrannými chemickými prostředky. Kromě fyzického zranění způsobuje svým obětem 
svírání, nevolnost, a zdvojené vidění. Plyn se stane inertním po 10 minutách po styku se 
vzduchem. 
 
 

Drogy a vymývače mozků 
 
 Drogy 21. století mají vážnou konkurenci ve virtuální realitě, kterou využívají různé 
programy pro fantazijní světy, používání alternativních osobností. takové prostředky jsou sice 
příznivější tělu, vytváří ale silný psychický návyk. A v tomto šíleném závodě narkotik 
odpověděly drogové kartely novými drogami z probuzených rostlin. 
 
Zneužívání látek 
 Ať už jsou to drogy, čipy nebo alkohol, jejich zneužívání patří k realitě života v ulicích. 
Jsou používány i ve sportu, v armádě. Někteří berou tyto látky rekreačně, jiní už do toho 
spadli.  
 Závislost na drogách se dá začlenit za podpory GM i do roleplayingu. Rozhodování 
postavy, pokušení i snaha vymanit se ze závislosti může být dramatickým zpestřením hry. Ale 
nic se nemá přehánět, s týmech, kterých je tvořen jen z těžkých alkoholiků, narkomanů a BTL 
závisláků, toho také moc nezmůžete.  
 Postava může začít hru s nevýhodou závislosti nebo ji může získat během hry, závisí na 
světě a jak ho GM vede.  
 Testy na závislost by se neměly dělat, kdykoli postava užije drogu ( jen pokud je skutečně 
hodně návyková), jen pokud se takové její chování stane zvyklostí. GM může také hody na 
závislost úplně vypustit a rozhodnout o tom, zda postava je či není závislá, podle toho, jak za 
ni hráč hraje.  
 Závislost může být mentální, fyzická i obojí. Na některých drogách může být člověk závislý 
obojím způsobem a pak je velmi těžké se jí zbavit. 
 Mentální závislosti se odolává Vůlí + Logikou, fyzické tase Tělem + Vůlí. Je na GM, aby 
určil prahové číslo, závisí na síle a druhu látky. Zde jsou vodítka: 
 
Látka  Prahové číslo 
 Halucinogeny, BTL dreamčipy   1 
 Stimulanty, náladové čipy, BTL osobnostní čipy  2 
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 Narkotika, BTL tripčipy   3 
 
 Pokud postava v testu nezíská dost úspěchů, selhala a stala se závislou. 
 Fatál v testu znamená, že je droze odoláno, ale postava zažila s drogou dost špatný zážitek, 
kritický fatál znamená, že je postava závislá a ještě si na droze vypěstovala silnou závislost. 
 
Roleplaying a závislost 
 Hrajte postavu podle toho, jak moc je závislá (viz stupně nevýhody) a jak moc se chce z 
toho dostat. Chce to znát situaci. Má - li postava Tragickou závislost, jde do háje a může to 
skončit ztrátou esence (jak je už napsáno u nevýhod), ale také ztrátou mentálního či fyzického 
atributu. (tzn. snížení přirozeného maxima) a také psychologickými problémy a poruchami, 
také záněty po vpichách, pomočováním, nízkým prahem bolesti ale také i omráčením, které 
nemůže být vyléčeno.  
 Jakmile je postava závislá, potřebuje pravidelné dávky drogy. Pokud chce postava odolat 
pokušení vzít si drogu, dělá se již popsaný test. Pokud postava neodolá nutkání, musí si dát 
dávku, nebo dostane abstinenční příznaky. 
 
Absťák aneb zůstaň čistý 
 Během absťáku zažívá postava samé nehezké stavy: pocení,, žízeň, třes, nervozitu, 
nevolnost, nespavost, emocionální nestabilitu atd. V těchto stavech může GM rozhodnout o 
postizích na všechny akce postavy, nechť se GM řídí zhruba prahovými čísly v přehledu pro 
odolávání závislosti. Zhruba tak velké by měly být. 
 Jakmile postava překoná závislost, měla by mít čas se zotavit a vyléčit se, ačkoliv nutkání 
po droze se sem tam může ozvat. Tělo už drogu nepotřebuje, ale mysl si občas uvědomí její 
přítomnost.  
 
Předávkování 
 Je stavem, kdy se "hodně" stane "příliš". Kdy to je, závisí na závislém a na látce samotné, 
poslední slovo má GM. Obecným vodítkem nechť je pravidlo, že se způsobí čtverec zranění 
za každých (Tělo) dávek. 
 
Příklady drog 
 Následuje seznam příkladů drog, dostupných ve světě Shadowrunu. Užívejte, berte je a 
buďte zatraceni. Někteří lidé se po droze hodně změní, jiní zase ne, chce to roleplaying. 
 
Blaho 
 Trvání : (6 - Tělo) hodin, minimálně 1 hodina 
 Efekt:  -1 Reakce,+1 ke všem prahovým číslům, Odolnost vůči bolesti 3 
 Je to narkotikum, syntetizované z máku. Jako dodatek k dalším efektům poskytuje odolnost 
vůči bolesti na stejné úrovni jako tři úrovně výhody Vysoký práh bolesti. 
 Své jméno doslala podle pocitů, které navozuje. Často tuhle grogu používají lidé, kteří 
chtějí aspoň na chvíli uniknout z tohoto neutěšeného světa. 
 
Cram 
 Trvání : (12 - Tělo) hodin, minimálně 1 hodina 
 Efekt:  +1 Reakce, +1 jednání v kole 
 Nedávno objevený amfetamin, droga, která uživatele naplní energií. Ovšem poté, co účinek 
odezní, dostaví se útlum a uživatel dostane 6 čtverců omráčení (nelze odolávat) po stejnou 
dobu jako byl efekt drogy. 
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 Uživatelé Cramu se zdají být hyperaktivní, paranoidní, plní výbuchů emocí bez příčiny, 
jednají dříve než myslí. Levná a oblíbená věc pro ty, co nemají na kyberware nebo bioware. 
 
 
 
 
 
Temná tráva 
 Trvání  (6 - Tělo ) hodin, minimálně 1 hodinu 
 Efekt:  +1 Vůle, posílení astrálního vnímání probuzených postav. 
 Původem droga karibských hounganů, vyráběná z probuzených chaluh. Používá se při 
seancích, požívá se nebo se kouří. Magickým postavám dává možnost magicky vnímat a to i 
kdyby byl touto postavou adept bez schopností astrálního vnímání. jakmile fekt odezní, má 
postava po stejnou dobu -1 na všechny akce. 
 Uživatelé této drogy říkají že očišťuje a otevírá mysl.  Nevýhodou je, že můžete přitáhnout 
nechtěnou pozornost někoho z astrálu. Roleplaying této drogy se dá odehrát jako jednání 
někoho, kdo není zcela smysly přítomen.  
 
Jazz 
 Trvání : 10 x 1k6 minut 
 Efekt:  +1 reakce, +1 jednání v kole 
 Vyvinuto R&D divizí Osamělé hvězdy k posílení zásahových jednotek proti zlepšeným 
pouličním samurajům. Obvykle se užívá z jednodávkového inhalátoru. Když efekt odezní, 
dostane se uživatel náhle do stavu zhoršených nálad a emocí, dostaví se dezorientace. 
 
Kamikadze 
 Trvání : 10 x 1k6 minut 
 Efekt:  +1 Tělo, +1 Obratnost, +2 Síla, +1 Vůle, +1 jednání v kole, Odolnost vůči bolesti 3 
 Bojová droga vyrobená na zakázku. Jako dodatek k dalším efektům ještě poskytuje odolnost 
vůči bolesti na úrovni třetího stupně výhody Vysoký práh bolesti. Když efekt drogy odezní, 
uživatel se zhroutí a má na 101 x 1k6 minut postihy -1 Reakce a -1 Vůle. Dostane také 6 
čtverců omráčení. (nelze odolávat).  
 Opakované užívání má destruktivní účinek na metabolismus. Velké dávky způsobí třes, 
vzrušení, momentální euforii, rozšířené zorničky. Ještě větší dávky (už blízko předávkování) 
vedou nekontrolovaným pohybům svalů a k halucinacím. Ještě vyšší dávky uživatele zabijí. 
Během účinků drogy má uživatel pocit vlastní nezranitelnosti vblízko šílenství. 
 
Dlouhý zápřah 
 Trvání:  4 dny 
 Efekt: snížená potřeba spánku 
 Kombinace umělých hormonů a dalších chemikálií. Tato droga stimuluje mozek, uživatel 
může zůstat vzhůru po 4 dny a nemá žádné postihy za únavu. Po této době ovšem uživatel 
zkolabuje a usne na 8k6 hodin. Pokud je ale i po tuto dobu držen vzhůru, trpí dezorientací, 
halucinacemi a nemůže se soustředit. Pokud droga vyprchá a uživatel si vezme další dávku, 
nemusí spát dalších (1k6):2 dní ale poté se zhroutí a usne (jak už bylo popsáno výše) a navíc 
dostane 10 čtverců omráčení (nelze odolávat). V tomto bodě už nelze postavu udržovat 
vzhůru další dávkou, už to prostě nebude fungovat, nezávisle na tom, kolik dávek se ještě do 
postavy napumpuje. 
 
Nitro  
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 Trvání:  10 x 1k6 minut 
 Efekt: +2 Síla, +2 Vůle, +2 Vnímání, odolnost vůči bolesti 6 
 Je to kombinace silných drog, mezi nimi novakoky a dalších narkotik a stimulantů. Může 
snadno zabít uživatele, je oblíbená u trollů. 
 Vedle dalších efektů dává uživateli odolnost vůči bolesti na úrovni 6 úrovní výhody Vysoký 
práh bolesti. Poté co droga odezní, dostane uživatel 9 čtverců omráčení (/nelze odolávat). 
 Droga dává pocit ohromné energie a pozornosti, způsobuje ovšem chvilkové úbytky 
pozornosti a neustálé mluvení (i sám se sebou).  
 
Novakoka 
 Trvání: (10 - Tělo) hodin, minimálně 1 hodina 
 Efekt: +1 Reakce, +1 Charisma, +1 Vnímání, odolnost vůči bolesti 1 
 Stimulant odvozený od koky, vysoce návyková sociální droga. Kromě jiného dává navíc 
jakoby 1 úroveň výhody Vysoký práh bolesti. po odeznění účinků drogy má uživatel po 
stejnou dobu co droga působila, sníženou Charismu o 1 a Vůli dokonce na polovin, 
zaokrouhleno dolů.  
 
Psyche 
 Trvání:  (12 - Tělo) hodin, minimálně 1 hodina 
 Efekt:  +1 Intuice, +1 Logika 
 Tato droga vynálezců, produkovaná MCT, je zvláště ceněna mezi kouzelníky a 
technomanty, kromě jiného totiž způsobuje, že postih za každé udržované kouzlo (nebo 
řetězenou formu) není -2, ale jen -1. Psyche stimuluje mozek, ale uživatelé jsou současně také 
nepozorní k určitým detailům a faktům. 
 
Zen 
 Trvání:  10 x 1k6 minut 
 Efekt: -2 Reakce, +1 Vůle, -1 na fyzické akce 
 Psychedelický halucinogen, populární mezi těmi, co chtějí na chvíli uniknout z tohoto světa. 
 
 
BTL Alias Lanýž (Better than life - Lepší než život) 
 Jsou to simsensové čipy, technologické drogy, postupně dostupné od roku 2050. Tento styl 
simsensu přímo stimuluje limbická centra v mozku, což je ještě úžasnější zážitek než je běžná 
simulace. Proto jsou lanýže vysoce návykové. Ale dlouhodobé používání vede k mnohým 
poruchám, katatonii, mánii, k poruchám identity a také k synastezii (kdy je mozek natolik 
zmaten, že signály ze zraku považuje za sluchové vjemy apod.), dokonce i ke smrti. Mnoho 
uživatelů zemře nepřímo v průběhu simulace, na dehydrataci, podvýživu nebo spáchají 
sebevraždu.  
 Distribuce BTL byla závislá na dodávání hardware čipů, ale teď už je to otázka nelegálních 
serverů a přímého stahování nových lanýžů z Matrixu.  
 BTL čipy -  Jsou většinou pro chudší uživatele, s levnější technologií. Jsou k dostání ve 
dvou typech playback formátech. "Dreamdeckové" čipy vyžadují zastaralý simsense deck, 
upravený pro produkci BTL signálů (to se dá upravit). Druhý způsob je obvyklejší, skrze čipy 
"přímého vstupu".  Ty už obsahují všechnu potřebnou elektroniku a stačí je už jen vložit do 
zastaralých chipjacků a datajacků. obojí je upraveno tak, aby čip po použití vyhořel a tím aby 
se dala uživateli příčina přijít si ke svému prodejci pro další. Toto vyhoření se dá odstranit 
rozšířeným testem Logika + Hardware (10, 1 hodina) 
 Stahování BTL - je  v současnosti už daleko běžnější. Vyžaduje komlink se sim- modulem. 
Po použití se BTL programy vymažou. 
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  Dreamčipy - Standardní simsensové nahrávky, záleží na vkusu uživatelů.Od heroické 
fantasy, nahrané zločiny, po násilí, porno a snuff záležitosti pro otrlé. 
  Náladové čipy - Nejběžnější na ulicích, soustřeďují se na simulaci reálných emocí, od 
radosti po hněv a nenávist. Pouliční jména čipů se odvozují od nálad, které vytvářejí 
(například Modrá vášeň, Rudá ráž a podobně). Po odeznění programu zažije uživatel zhruba 
na hodinu či dvě nával emocí většinou opačného ražení, než obsahoval čip. Čip také obsahuje 
pojistku, aby se uživatel nemohl během simulace volně pohybovat. 
  Personafix - Jsou nejpodivnější a nejnebezpečnější čipy, kombinace simsensu a 
dovednostního softwaru upravuje osobnost uživatele, během simulace se uživatel stává 
někým jiným. Oblíbenými jsou historické osobnosti, nebo popkulturní ikony i zvířata. 
Pracovnice (spíše otrokyně) v bunraku sexklubech jsou vybaveny těmito čipy, často s 
kyberwarem datového filtru kvůli ochraně anonymity klientů. RAS pojistka je odstraněna, 
uživatel se může během simulace volně pohybovat. 
  Trip čipy - Jsou zaměřeny na simulaci smyslových vjemů, změny můžou být jen 
základní, nebo i velmi rozdílné od skutečnosti. Posledním hitem je synastaetická simulace, 
kde je RAS pojistka odstraněna a uživatel se může během simulace čipu volně pohybovat a 
také ho úplně jinak vnímat.  
 
 

Bezpečnostní systémy 
 
 Tvoří velkou součást života, od velkých podniků po běžného občana, všude kolem je nějaký 
druh zabezpečení budov, komunikace a podobně. Ostatně postavy ve hře budou často 
zabezpečení překonávat. A je na GM, aby rozumně balancoval mezi realističností a 
zábavností hry. 
 
Fyzické zabezpečení 
 
 Základní úroveň, často doplňovaná o další typy zabezpečení. 
 
Krajina  
 Je často opomíjený prvek, od stromů přes keře, skály a potoky, to vše může zabraňovat 
přístupu nebo naopak umožňovat snadný přístup jen z jednoho směru. Krajinné útvary mohou 
být také vhodnými úkryty pro senzory, kamery a třeba i zbraňové systémy. Obraně budovy 
ovšem neprospěje, bude - li těsně vedle ní stát vysoký strom, ze kterého se jen trochu 
obratnější postava dostane pohodlně do kanceláří ve třetím patře. 
 Některé korporace experimentují s probuzeným rostlinstvem jako s krajinným 
zabezpečením. 
 
Bariéry  
 Zahrnuje ploty, zdi a podobné konstrukce, často doplněné o senzory, kamery a scannery 
Také se zvyšují o pásmo ostnatého drátu, strun či monovlákna. Přes ostnatý drát a struny se dá 
přehodit nějaká ochrana a tak přelézt na druhou stranu, ovšem nejde to přes monovlákno.  
Překonání takto drátem upravených zdí vyžaduje test Šplhání + Obratnost (3). Pokud v testu 
postava uspěje, překoná překážku bez zranění, pokud ne, zraní se. Uvedená prahová čísla jsou 
pro testy vnímání, zda si postava všimne, že je tam tento druh překážky: 
 
Drát Prahové číslo Poškození 
Ostnatý 1 4 fyz. 
Struna 1 5 fyz. 
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Monovlákno 3 8 fyz. 
Elektrický 2 5 om. (viz elektrické pošk.) 
 
 Odolává se nárazovým pancířem. Pravidla pro slézání takových překážek jsou uvedena v 
kapitole Použití Šplhání. 
 Materiál zdí (cihly, beton atd.) může být navíc posílen před účinky trhavin. To zvyšuje jeho 
hodnocení pancíře bariéry. 
 
Dráty  
 Některé dráty mohou být nataženy těsně nad zemí a například v trávě je velmi těžké je 
rozpoznat. 
 
Osvětlení 
 Samozřejmě pomáhá strážcům odhalit narušení. Venkovní i vnitřní světla jsou obvykle 
ovládána na dálku a naprogramována tak, aby se rozsvěcovala dle časového rozvrhu nebo 
podle určitých událostí (vstup do místnosti, senzory něco zaznamenají a podobně). 
Samozřejmě, ovládají se i ručně. Dají se upravit rozšířeným testem Hardware + Logika (5, 1 
bojové kolo) 
 Většina světel je fluorescentní, bílá halogenová, různá. Také infračervená, nerušivá pro 
běžné vidění, určená pro posílené vidění a senzory. Postavy bez nočního nebo 
termografického vidění mají postihy za částečné světlo. 
 Ultrafialové světlo se používá v soudní medicíně a v kriminalistice. Vysoká koncentrace 
tohoto světla po dlouhou dobu může způsobit poškození nechráněných očí a pokožky. 
 
Okna a dveře 
 Dveře a okna mohou sloužit i k neautorizovanému přístupu do objektu - tedy k vloupání. 
Dveře mají standardní pravidla pro bariéry, jsou doplněné o alarmy, zámky a senzory. Okna 
jsou většinou zrcadlová, aby nebylo možné zacílit cokoli uvnitř. Jejich tónování je obvykle 
ovládáno hlasem nebo bezdrátově. Je také používán průhledný beton, propouští dostatek 
světla a je pevný (inu beton). 
 
Topení, ventilace, klimatizace 
 Často přehlížená část zabezpečení. Do ventilačních šachet se obvykle vpasuje člověk, elf a 
trpaslík, pro orky je to problém a pro trolly je to nemožné. Plazení se skrze tyto šachty jje 
náročné, obvykle je to rychlost 1 m za bojové kolo. Také tam lze potkat vrtule ventilátorů, 
pokud praští jejich listy postavu přes ruku (nebo jinou část těla), mohou způsobit fyzické 
zranění 3 - 6 čtverců, záleží na velikosti vrtule. Dají se i vyřadit (test Hardware + Logika (2)), 
ale takový pokus může spustit poplach, podobně jako otevření oken a dveří. 
 V některých šachtách je zabudován tzv. "cook systém", který je prožene UV světlem. To 
zabije patogenní organismy, pro postavy je ale neškodný. 
 
Personál 
 Zahrnuje bezpečnostní stráže, mágy i hackery.Výzbroj a výcvik záleží na finančních 
možnostech zaměstnavatele.Mají určený prostor (i Matrix a někdy i astrál), který hlídají a 
jejich odpověď na hrozbu závisí na hrozbě a na výcviku - od "Zůstaňte v klidu a zavolejte 
poldy!" po "Spusťte poplach, uzavřete schody a zavolejte těžkou brigádu, ať sejme co se 
pohne!". Dobrý runner bude znát zvyky strážců. 
 Bezpečnostní mágové jsou vzácní. V astrálu spíše hlídají vázaní duchové, mág v projekci se 
dostaví obvykle až po jejich upozornění, že se něco děje. Je to drahé, magie se dobře platí. 
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 Daleko častější jsou bezpečnostní hackeři, přezdívaní pavouci. Mohou mít na starosti i 
obranné sondy. 
 Strážná zvířata jsou používána jen někdy, obvykle jsou to psi (někdy vylepšení i 
kyberimplantáty), některé firmy zkouší používat i některé probuzené formy. Je to ale 
neobvyklé, neboť je to náročné na školený personál a je to nebezpečené. 
 
Technické zabezpečení 
 
 Mezi to patří alarmy, senzory, skannery, zámky a zautomatizované systémy. Ovšem tato 
zařízení nejsou bezchybná, dají se podvést a zmanipulovat hackováním (přes Matrix nebo 
mimo něj, má - li zařízení dálkové ovládání), nebo ruční manipulací. Není - li uvedeno jinak, 
obnáší tato manipulace rozšířený test Hardware + Logika (hodnocení zařízení x 2, 1 bojové 
kolo). postava rovněž potřebuje soupravu nářadí pro hardware. Poslední slovo má GM. 
 
Alarm  
 Forma pasivního zabezpečení, upozorňuje, že se něco děje. Může to být tichý alarm (je jen 
pro policii a bezpečáky) anebo ten známý s červeným světlem a houkačkami. Některé 
součásti bezpečnostního systému mohou být propojeny pod různými alarmy. 
 Alarmy jsou založené na několika technologiích: 
  Uzavřený elektrický okruh - Alarmy založené na této technologii jsou obvyklé na 
dveřích a oknech. Je - li okruh uzavřen, alarm mlčí. Je - li přerušen (například když se otevřou 
dveře), alarm se spustí. Jde tedy obvykle o to, otevřít dveře či okno, ale přitom nechat okruh 
uzavřený, elektrické kontakty musí být sepnuty. Řeší se to rozšířeným testem Hardware + 
Logika (5, 1 minuta), může to být ale i těžší, záleží na systému a GM. 
  Detekce blízkosti -  I na tom jsou založeny některé alarmy. Ty detekují do dvou metrů 
elektrický náboj na povrchu meta/lidského či zvířecího těla.Užitečné k ochraně důležitých 
malých věcí nebo u plotů budov. 
  Laserové alarmy - Jsou založeny na tenkém laserovém paprsku, vycházejícího z 
emitoru do druhého emitoru. Pokud se paprsek přeruší (tedy něco, či někdo přes něj projde). 
spustí se alarm.Problém je vůbec si laseru všimnout, je to test Intuice + Vnímání, prahové 
číslo 2 je pro viditelný laser, 3 pro infračervený laser.Lépe je vidět v kouři či aerosolu (+2 
kostky na test), ale to zase mohou zaznamenat senzory citlivé na prostředí. Lasery se dají 
někdy ošálit zrcadly (ale to je velmi, velmi obtížné - test Obratnost + Reakce, prahové číslo je 
na GM) nebo tím, že se během přerušení vyšle do protějšího emitoru laserový paprsek o 
stejné frekvenci.¨Chce to ale správné načasování, test je Obratnost + Reakce, prahové číslo je 
na GM. 
  Tlaková deska či tlaková mříž - Další způsob spuštění alarmu. Tlakové desky jsou 
užívány hlavně uvnitř, tlakové mříže zase venku, ale jsou méně citlivé. Princip je však stejný. 
Zařízení je nastaveno na určitou povolenou váhu autorizované osoby, s určitou rezervou 
několika kilogramů. Pokud vstoupí něco těžšího, spustí se alarm. Ale jde to i opačně, kdy 
něco leží přímo na tlakové desce, pokud to seberete, spustí se alarm.  
 Všimnout si tlakové desky či mřížky je těžké, je to test vnímání, prahové číslo je 3 pro 
desku, 4 pro mřížku. Pokud postava vstoupí, může si ještě hodit druhý test, prahová čísla jsou 
o 2 menší.Ovšem obvykle je už pozdě. Postava se ale může pokusit nedošlápnout úplně, a 
sestoupit, než zařízení přesáhne povolenou toleranci, test je Reakce + Intuice(3), kde Tělo 
postavy slouží jako postih na test.  
 
Senzory 
 Opět typ pasivního zabezpečení. Fungují na různých principech a pátrají po různých 
náznacích přítomnosti něčeho nechtěného. 
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  Pohybové senzory - Vysílají ultrazvukové pole a reagují na zněny v něm. Toto pole 
se dá zachytit ultrazvukovým senzorem  v pasivním módu do 5 metrů. Ošálit se dá tak, že se 
bude postava v ultrazvukovém poli pohybovat velmi, velmi pomalu, tzn. rychlostí asi půl 
metru za bojové kolo, a chce to úspěšný test Infiltrace + Obratnost (3). Urychlené postavy to 
mají těžší, v tomto testu mají takový postih kostek, o kolik jednání v kole mají navíc.  
  Zvukové detektory / Detektory vibrací - používají velmi citlivé mikrofony a jsou 
vybaveny rozeznávacími algoritmy, které jsou nastaveny tak, aby určité, obvyklé, zvuky 
ignorovaly a pátraly po těch, které nezapadají do jejich parametrů. (například výstřel). Pokud 
se chce postava proplížit kolem detektoru, o kterém ví, chce to test Infiltrace + Obratnosti (3). 
Kouzla na plížení či Ticho určitě pomůžou. 
  Bezpečnostní kamery - Vyskytují se v širokém spektru, od standardních po 
mikrokamery, kamery pro noční vidění, také ultrafialové.  Je to další oko, které zkoumá daný 
prostor.  
 Infrakamery, také termografické kamery snímají tepelnou signaturu těla (dají se ošálit 
kouzlem Zlepšená neviditelnost). Trikem bezpečáků je používání odrazových ploch v 
infračerveném spektru v rozích, kam kamery obvykle nevidí. 
 Kamery pro noční vidění zesilují zbytkové světlo, takže snímají i tmavá místa s ostrostí, ale 
mohou být oslněny jasným světlem. Což shadowrunneři dělávají oslepujícími granáty. 
 jak dobře si lze kamer všimnout, to záleží na tom, jak jsou schovány. Kamery zjevné na 
pevných nebo pohyblivých ramenech není třeba hledat, vidíte jen když víte, kam se dívat. U 
mikrokamer je to horší. Prahové číslo pro test vnímání je 3. Pokud je kamera skrytá, použijte 
modifikátory krytů z boje na dálku (tedy -2 částečný, -4 dobrý, -6 skrytý).  
 
Skannery 
 Jsou aktivními bezpečnostními prostředky, hledají, nečekají na podnět. 
  Čichací detektory - Známé také jako chemické detekční systémy, analyzují molekuly 
ve vzduchu a pátrají po těch s vazbami dusíku, které jsou typické pro výbušniny a munici. 
Hodnocení zařízení hoďte proti prahovému číslu 2 (3, pokud jsou munice a výbušniny 
hermeticky zabaleny). Použijte modifikátory z následujícího přehledu:  
 Situace Modifikátor kostek 
 Každých 10 nábojů munice +1 
 Každý granát +1 
 Každých 30 g standardní (neplastické) výbušniny +1 
 Každých 100 g plastické výbušniny +1 
 Výbušniny / munice zabalené v plastiku -1 
 
  Feromonové skannery - I tak lze využít čichací detektory. Zachycují feromony, které 
meta/lidská těla uvolňují. Jsou vzácné, ale účinné proti těm, co mají magii nebo technologii k 
účinnému maskování před standardními prostředky. Dokáží odlišit pach zvířete od meta 
/člověka, ale už nerozpoznají jedince. Proveďte test hodnocení zařízení proti prahovému číslu 
3 (2 proti postavám s biowarem Zlepšených feromonů. Použijte modifikátory podle 
následujícího přehledu: 
 
 Podmínky Modifikátor kostek 
 Zátěž postavy (běh, boj) +2 
 Menstruace (pouze ženy) +2 
 
  Detektory magnetických anomálií (také detektory kovů) - Pátrají po kovových 
látkách za účelem odhalení skrytých zbraní. (/nefungují ovšem proti takovým látkám, jako je 
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dřevo, plast či keramika). Hoďte hodnocení zařízení, padne li aspoň 1 úspěch, skanner zachytí 
kovový objekt.  
  Milimetrovlnový detek ční systém - Také je znám jako skanner kyberwaru. Svým 
vlnovým spektrem pátrá i přes šaty (tenké) a jiné látky po signaturách zbraní a hlavně 
kyberwaru, a to až do vzdálenosti 15 m. Hoďte hodnocením zařízení a srovnejte s níže 
uvedenou tabulkou.Pokud je dosaženo prahového čísla, skanner odhalí nebiologický předmět 
podle jeho tvaru a kompozice a porovná ho se svou databází. Více úspěchů vc testu znamená 
detailnější informace. (funkce, model, stupeň atd.). 
 
Položka Prahové číslo 
 Standardní kyberware, zbraň 1 
 Alfaware, další věci 2 
 Betaware 3 
 Deltaware 4 
Situace Modifikátor 
 2 a více implantátů / položek +1 
 4 a více implantátů / položek +2 
 6 a více implantátů / položek +3 
 
Zámky 
 Aneb téměř všechno, co je cenné je zamčeno. 
  Zámky na klíč - Jsou nejprostší, užívají kovové klíče, někdy ještě doplněné o kódový 
číselník. Už nejsou příliš běžné, ale někdy se někdy ještě dají najít. Buď si je majitel nechává 
z nostalgie, nebo nemá na lepší. Odemčení bez klíče vyžaduje úspěšný rozšířený test 
Zámečnictví + Obratnost (různé, 1 bojové kolo)¨, prahové číslo záleží na složitosti zámku. 
Paklíče přidávají k testu své hodnocení, někdy lze jejich hodnocení k testu použít místo 
dovednosti. 
  Transpondérový klíč - Obsahuje kalibrovaný odpor, který doplňuje elektrický odpor 
zámku. Pokud se zámek otvírá bez tohoto klíče je třeba soupravy elektronického nářadí k 
nastavení příslušného odporu. Vyžaduje rozšířený test Hardware + Logika (hodnocení zámku, 
1 minuta).  
  Magnetické zámky - Jsou bezkonkurenčně nejrozšířenější zámky v 70. letech 21. 
století. Je jich celá řada variant. Magnetické "klíče" mohou být fyzické (karty, klíče), 
biometrické nebo kombinace obojího. Jsou přístupné skrze lokální síť, kontrolované 
bezpečnostními riggery a hackery. Magnetické systémy ukládají data o čase užití a identitě 
uživatele. 
 Pokud se; chcete dostat přes magnetický zámek, prvním krokem je odstranit kryt a dostat se 
do střev systému. To je test Hardware + Logika (hodnocení magnetického zámku x 2, 1 
bojové kolo). Pokud to selže, dá se kryt rozbít,m nebo odstřelit, ale to může poškodit 
elektroniku zámku.Některé magnetické zámky mají anti-tamper systém, s hodnocením 1 - 4, k 
odstranění tohoto je třeba další test Hardware + Logika (hodnocení systému), pokud selže 
spustí se alarm.  
   Keypad - Užívá přístupový kód (často má každý uživatel svůj vlastní). K jeho 
poražení je třeba nejdříve sejmout kryt (viz výše) a pak to chce spojit elektrický okruh, tzn. 
rozšířený test Hardware + Logika (hodnocení zámku x 2, 1 bojové kolo). Místo toho se dá 
použít i sekvencér, pak je třeba opozičního testu mezi zámkem a sekvencérem. Pokud 
sekvencér zvítězí, zámek se otevře. 
   Snímače karet - Ověřují autenticitu karet. Může být přemožen stejným 
způsobem jako keypad, tzn. sejmout kryt a oblbnout vnitřek. K tomu účelu se dají použít i 
přístupové klíče, pak už se nemusí sundávat kryt. Autorizovaná karta může být okopírována a 



 177

tak se dá vytvořit falešná karta. K použití falešné karty je třeba opozičního testuj mezi 
falešnou kartou či přístupovým klíčem a magnetickým zámkem. Pokud falešná karta nebo 
přístupový klíč vyhraje, zámek se otevře. 
 
 
 
Biometrika 
 Pracuje s měřením jedinečných biologických znaků uživatele (jako jsou otisky prstů, obraz 
sítnice, hlas a podobně) a jejich srovnáváním s databází. Ta je obvykle síťově dostupná v 
lokální síti (bezdrátově, někdy drátově). Oklamat tuto techniku není vůbec snadné, možností 
je nabourat se do databáze a tam zanechat své vlastní údaje jako znaky autorizované osoby. 
  Skannery otisků - Neskanují jen otisky prstů, ale také dlaně, mohou také skanovat 
sítnici oka nebo rozmístění cév ve tváři nebo dlani. Dají se oklamat již popsaným způsobem 
nabouráním se do databáze, nebo u otisků prstů lze vyrobit  umělý návlek na prsty nebo na 
celou dlaň celulárním tvarovačem (je nutné mít k dispozici originál a podle něj tímto 
zařízením vyrobit kopii). Skanner sítnice může být oklamán kyberwarem očí duplikací 
sítnice. Hoďte opoziční test mezi hodnocením padělku a hodnocením magnetického zámku. 
Pokud padělek vyhraje, zámek ho vezme jako originál.  
  Systém rozpoznávání hlasu - Vyžaduje hlasovou odpověď uživatele, často v nějakém 
časovém limitu. Pokud se tak nestane, obvykle se spustí poplach. Oklamat se dá prostě tak, že 
bude postava mluvit hlasem uživatele - ať už to zvládne nahrávkou, nějakou simulací, 
kyberwarem (hlasový modulátor), nebo imitací vlastním hlasem. Hoďte opoziční test mezi 
hodnocením zámku a hodnocení prostředku užitého k oklamání. Kdo získá více úspěchů, 
vyhraje. 
  Skannery dechu, buněčné skannery, skannery DNA - Mají v data bázi vzorky s 
buňkami uživatelů (ať už z vlasů, krve, ze slin atd.) a s těmi porovnají analyzovaný vzorek. 
Tento systém se dá oklamat, potřebujete vzorek správného genetického materiálu, uchovaný 
ve zvláštní enzymové lázni. Ta se dá udělat v chemické laboratoři rozšířeným testem Chemie 
+ Logika (5, 1 hodina). 
  Skannery pro rozeznávání tváře - Mapují tvář osoby,, buď laserem nebo 
ultrazvukem. Nejen pro pouštění autorizovaných osob dovnitř, ale také pro vyhledávání 
nepovolaných osob. Dá se oklamat vhodným praktickým makeupem a bioskulpturou, 
efektivita je různá. Proveďte opoziční test mezi Maskování + Intuice VS hodnocení zařízení x 
2. Postava má bonus +2, pokud zařízení její tvář skanuje v davu.  
 
Automatizované systémy 
 Poskytují okamžitou automatickou odpověď na poplach.  
    
  Automatické zbraňové systémy - Prostě ozbrojené fixované sondy, obvykle mohou 
střílet do půlkruhu 180º, nebo jsou umístěné na systému kolejnic. Obvykle mají základní 
senzory a zaměřovací autosoft. Používejte pro ně pravidla pro sondy. 
  Omezovací systémy - Obsahují nějakou formu pasti, například když se spustí 
poplach, zavřou se a zamknou dveře, spustí se ochranné rolety přes okno a podobně. Účelem 
je narušitele zadržet v oblasti, kde mohou být neutralizováni nebo odkud mohou být odsunuti. 
  Systémy rozprašování plynu - Mohou být takřka nezaznamenatelné (například pár 
otvůrků u stropu) a rozprašují do místnosti plyn dle výběru způsobu, co to má s narušiteli 
udělat. Systém dokáže obvykle naplnit za 1 bojové kolo 30 m³ prostoru. postavy si mohou 
plynu všimnout (podle toho, jak je patrný, test dělá tajně GM). Upozornit na něj může také 
čichací skanner.  
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  Označovací systém - Pracuje obvykle tak že v únikových oblastech z dané budovy 
rozprašuje do vzduchu ultrafialové označovače, RFID označovače, zakódovaný DNA 
materiál, nebo dokonce nanity. A pak se pozná, kdo tam byl. 
 
 
 
 
Magické zabezpečení 
 
 Existuje mnoho metod zabezpečení astrálního prostoru, od duchů, hlídkujících v astrálním 
prostoru, přes mágy a jiné kouzelníky, po výcvik paranormálních duálních tvorů, kteří jsou 
současně v obou světech. Některé společnosti učí své světské strážce rozpoznávat ono 
"mravenčení", které se vám přihodí, když přes vaši auru projde astrální forma. 
  Biovlákna - Je biologicky vytvořená forma rostlinného života, který má duální 
podstatu. Dokud je naživu funguje tato forma jako astrální bariéra proti astrálním formám, 
stejně jako fyzická zeď. Obvykle se na velmi chráněných místech umisťují dovnitř zdí, jsou 
vyživovány a velmi pečlivě pozorovány, je totiž těžké a drahé je vypěstovat a uchovat, jsou 
velmi citlivá. Zničení astrální bariéry tato vlákna zabije. Maximální dostupné hodnocení je 
10. 
 
Matrixové zabezpečení 
 
 Mnoho společností používá šifrování na ochranu svých operací, také používají bezdrátové 
spojení ale s velmi malým signálem, takže k napojení na siť musí být osoba stejně uvnitř 
budovy. Jiné společnosti používají vlastní drátovou síť, a to ještě někdy úplně izolovanou od 
Matrixu, hacker se tedy musí dostat na fyzické, kde se může skrze jackpoint fyzicky napojit. 
A samozřejmě, jsou tu IC, bezpečnostní hackeři, datové bomby a další lahůdky. 
  Negace bezdrátového spojení - Jsou používány různé nátěry a tapety na zdi budov, 
které znemožňují bezdrátovou výměnu dat mezi lidmi uvnitř a těmi venku. Pro tyto 
prostředky použijte stejná pravidla jako pro rušení. Pokud je hodnocení signálu menší než je 
hodnocení negace, signál neprojde. 
  Detekce bezdrátového spojení - Mnoho bezpečnostních sítí monitoruje lokální 
bezdrátové sítě kvůli znakům neobvyklé aktivity.  Zaznamenávají nové sítě a prověřují 
je.Proto je u runnerů obvyklé, že mají komlink ve skrytém módu, když se rozběhne jejich run.  
 
 
 

Reputace 
 
 Reputace může být velmi vrtkavá. Pro herní účely se dá posuzovat z pohledu svých třech 
součástí: Dobré pověsti, Špatné pověsti a Veřejného povědomí. GM je může vést u každé 
postavy jen ve svých záznamech, nebo budou prostě uvedeny v deníku postavy. 
 
Dobrá pověst 
 
 Představuje dobu, po kterou běhá postava ve stínech. Čím déle tam vydržela, tím více zažila 
a tím větší má respekt. 
 Její hodnota v bodech se vypočítá jako desetina celkově získané Karmy, zaokrouhleno 
obvyklým matematickým způsobem. Dle úvahy GM může postava dostat další body ze 
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epické příběhy, neskutečná vítězství, neuvěřitelné útěky, také za dobré skutky, které nějak 
výrazně pomohly její důvěryhodnosti. 
 Použití Dobré pověsti - Je možné třeba v případech kdy se považuje za bonus k sociálním 
testům, pokud postava jedná s někým, kdo si je ovšem vědom její reputace. Pokud je postava 
za někoho převlečená, nepočítá je její Dobrá pověst, ale samozřejmě toho, koho představuje 
(povolí - li to GM). Bonus kostek za Dobrou pověst nemůže nikdy přesáhnout Charismu 
postavy.  
 
 
Špatná pověst 
 
 Představuje negativní stránku reputace postavy, tedy jak obtížné je s ní vyjít, jak je 
tvrdohlavá, kolik blbostí udělala a kolikrát selhala. Také představuje nedůvěryhodnost a 
některé špatné stránky osobnosti postavy, které mohou ostatní odrazovat.  
 Špatná pověst začíná na 0, ostatní jsou k postavě neutrální.Pak se navyšuje či snižuje podle 
výhod a nevýhod postavy, +1 za nevýhodu, -1 za výhodu. 
  Výhody: Uhlazený, První dojem, Šťastlivec 
  Nevýhody: Závislost, Smůla, Bojová paralýza, Elfí pozér, Gremlini, Neschopný, 
Vetchý, Orčí pozér, Poznamenaný, Držitel OIĆ (jen kriminální OIČ), Zhouba od duchů, 
Hrubý, Nevzdělaný 
 Další body může postava dostat od GM za tyto skutky a činnosti (ovšem jen když se to o ní 
ví, že to udělala, nebo naopak když se to o ní hodně povídá a ni to udělat nemusela): 
 - Selhání či odmítnutí dokončení běhu 
 - Napadení či ochcání pana Johnsona 
 - Vyvolání boje a jeho prohra 
 - Neuvěřitelně odporné amorální chování (například nevrátit peníze sirotkovi, ať si ten 
bastard chcípne hlady) 
 - Být zatčen 
 - Zrada 
 - Zabití nevinné osoby 
 - Udělání si mocného nepřítele 
 - Nájemné vraždy 
 - Práce pro draka 
 - Výjimeční smůla 
 Postava se může své Špatné pověsti zbavit, pokud si sníží body své Dobré pověsti. Za každé 
2 body, které si postava odečte ze své Dobré pověsti si může sviji Špatnou pověst snížit o 1. 
 Použití Špatné pověsti - Kostky Špatné pověsti slouží jako modifikátor kostek Dobré 
pověsti. Jak? Záleží na situaci.  
 Pokud si postava snaží získat u někoho důvěru, na někoho dobře zapůsobit, pak se kostky 
Špatné pověsti odečtou od kostek Dobré pověsti (Dobrá pověst ale nemůže být tímto 
způsobem snížena pod0). 
 Pokud jde ale naopak o to, vzbudit strach a respekt, kostky Špatné pověsti k té Dobré 
naopak přičtěte. 
 A samozřejmě, platí stále to, že ostatní si musí být vědomi reputace postavy, aby zní mohla 
mít daná postava postihy či bonusy. 
 Pokud má postava už hodně velkou Špatnou pověst, může jí o to více honit policie, lovci 
odměn, nebo mladí runneři pro to, aby si zvedli vlastní reputaci. 
 
Veřejné povědomí 
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 Představuje, jak často je postava na radaru médií, autorit a široké veřejnosti. Čím déle je ve 
stínech, tím je pravděpodobnější, že o ní zaslechnou i na veřejnosti.  
 Vypočítá se jako součet Dobré a Špatné pověsti postavy, dělený třemi, zaokrouhleno dolů. 
Nemůže nikdy klesnout pod 0, nikdo je stále jen nikdo, ve stínech i mimo ně. Podle úvahy 
GM, k Veřejnému povědomí se dají body přidávat (pokud se něco, co postava udělala, 
bombasticky proflákne v mediích) nebo ubírat, pokud jedná postava hodně v utajení a dělá 
záměrně věci tak, aby Veřejné povědomí držela co nejníže. 
 Pokud má postava Veřejné povědomí 3 a více, je dobře známa těm, co sledují stíny. Pokud 
to je 10 a více, jsou podle ní natáčeny možná i nějaké ty trideové a sim dobrodružství. Až tak 
je známa. 
 Použití Veřejného povědomí - Slouží jako bonus kostek k testům vědomostních 
dovedností na to, zda postava mimo stíny slyšela o shadowrunnerovi a co o něm mohla 
zaslechnout. Pokud si je poté vědoma reputace shadowrunnera, použijte pravidla pro Dobrou 
a špatnou pověst. 
 Pokud má postava Veřejné povědomí 3 a více, může čekat zvýšený zájem policie a 
bezpečnostních služeb a potencionální Johnson či shadowrunneři mohou odmítnout 
spolupráci, neboť je postava až příliš profláknutá.  
 
  
 

Vaše OIČ, prosím! 
 
 OIČ je Osobní Identifikační Číslo, totožnost. V současnosti dostane občan OIČ při narození, 
ale je stále ještě dost míst, kde nejsou porody evidovány úřady. Takový občan pak OIČ od 
narození nemá. Může se ale o ně přihlásit. Často se to ale neděje, zvláště chudých oblastech a 
chudinských čtvrtích.  
 Pro normální život je OIČ velmi důležité. Bez něj nemůžete sehnat legální práci, volit, 
najmout si legální byt, chodit do školy, otevřít si živnost atd.  
 Ne všechny národy světa používají OIČV, ale většina tak činí, hlavně civilizace mimo 
kmenová území. Existuje světový registr OIČ, který udává pravidla o tom, jak s OIČ zacházet 
a jaké další informace o osobě s  OIČ pojí. Podle zákonů může mít člověk i dvoje občanství, v 
tom případě má pak dvojí OIČ.  
 Krach Matrixu v roce 2064 způsobil vymazání mnoha miliónů OIČ ze světového registru. 
Řada vlád vyhlásila "amnestii OIČ", kdo ho do té doby neměl, mohl se o ně přihlásit. Mnoho 
lidí ale uvítalo, že jejich OIČ zmizelo, začali žít mimo registraci, nebo si pořídili falešné OIČ. 
Žadatel o OIČ ho totiž vůbec nemusí dostat, nejdříve musí prokázat, že je bezúhonný člověk. 
 Pokud člověk nemá OIČ a je zatčen v důsledku nějakého průšvihu, nezřídka se stává, že 
prostě zmizí. Ostatně, není důkaz o tom, že by kdy existoval. Většina ale dostane dodatečné 
OIČ, ale s kriminálním záznamem, takzvané "kriminální OIČ", které se s nimi jako vypálený 
cejch táhnout do konce života., 
 V poslední době je OIČ třeba i k legálnímu cestování, už jen proto, že je třeba si přes OIČ 
koupit jízdenku.   
 Pokud držitel OIČ zemře, je OIČ deaktivováno, ale pořád je uložené v data bázi. U runnerů 
se předpokládá, že OIČ nemají, pokud ovšem nemají nevýhodu Držitel OIČ.  
 
Komlinky, kreditní h ůlky a ID 
 Původně se OIČ a další údaje ukládaly na kreditní hůlky, či "kreditšpalky", které sloužily 
jako doklady a platební karty dohromady. S nástupem bezdrátového Matrixu toto ale 
vymizelo, údaje jsou nahrávány do komlinku a kredit špalek přežil jako relativně anonymní 
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způsob placení.  Osobní data v komlinku (zdravotní údaje,kreditní údaje, historie, OIČ) jsou 
zašifrována (obvyklé hodnocení je 5).  
 Některé instituce si pak některé informace z komlinku vyžádají (například obchod bude 
chtít vidět stav konta, nemocnice zdravotní záznamy, bezpečnostní agentury trestní rejstřík a 
OIČ). To se pak děje bezdrátově s malým signálem  (kvůli nabourání se, či zachycení přenosu 
dat) nebo infračerveným napojením či postaru optickým kabelem. 
 On-line konta - Pokud chcete provádět peněžní transakce, běžná banka bude vyžadovat vaše 
OIČ. A bude samozřejmě zachovávat údaje o tom, kdo, kdy vám platil a komu jste vy platili. 
 Ovšem jako odpověď na díru v trhu existuje mnoho "stínových bank", které vedou konta 
legitimních uživatelů, ale svá data nesdílejí, nehlásí úřadům a starají se o utajení svých 
klientů. Samozřejmě, mnoho větších kriminálních organizací mají svoji formu finančních 
institucí, kterým se můžete svěřit. Platíte - li pravidelně, neptají se, neplatíte - li, zlámou vám 
nohy.  
 Certifikované kreditní hůlky  - Je nejběžnější způsob placení ve stínech. Tyto hůlky nejsou 
registrovány žádné osobě a mají svou cenu podle toho, kolik peněz je na nich uloženo. 
Používat je může kdokoli. Za vytvoření certifikované kreditní hůlky si banka obvykle účtuje 
procentní poplatek. Certifikované hůlky přijímá jako způsob platby mnoho institucí a to i ty z 
vysoké třídy. Podle toho, kolik je na nich uloženo peněz, mají hůlky své barevné označení. 
Není žádné omezení v přesunování množství peněz, jen to, kolik na hůlce je. 
 
 Typ hůlky Maximum 
 Standardní 5 000 ¥ 
 Stříbrná 20 000 ¥ 
 Zlatá 100 000 ¥ 
 Platinová 500 000 ¥ 
 Ebenová 1 000 000 ¥ 
 
 Falešné OIČ - Vytvořit falešné OIČ se všemi medicínskými, bankovními a jinými údaji, 
není nic jednoduchého. Vyžaduje to mnoho znalostí a mnoho přesunování a přepisování dat 
tak, aby všechno sedělo a vypadalo věrohodně. existují však skupiny lidí, hackerů, padělatelů, 
někdy celé stínové organizace, kteří se zabývají jen výrobou falešných identit. Nejen díky 
krachu v roce 2064 existuje spoustu mrtvých OIČ, které lze pozměnit a někomu přidělit. 
Nejjednodušší cestou získání falešného OIČ je prostě si takovou organizaci najít a OIČ si 
zakoupit.  
 Kdykoli postava používá falešnou totožnost, hoďte opoziční test mezi hodnocením padělku 
a hodnocením ověřovacího zařízení.Kdo má více úspěchů, vyhrál. Pokud je to postava, je to v 
pořádku, pokud zařízení, totožnost nebude přijata. Pokud je to remíza, ověřovací systém 
obvykle proces pozastaví, a instruuje operátora k dalšímu prozkoumání totožnosti. Operátor 
pak předloží postavě řadu otázek, týkajících se údajů založených na historii držitele 
totožnosti, ten musí správně odpovědět. Pokud ne ověřovací systém odmítne totožnost.  
 
 
Životní úrovn ě 
 
 Zahrnují vlastně kvalitu obyčejného života postavy, bydlení, jídlo, topeno atd. Zahrnuje v 
sobě náklady na ošacení, jídlo, nájem energie, zábavu, nezahrnuje technické zázemí do běhů, 
magické vybavení, zbraně, to už si musí postava platit zvlášť. Je dobré, aby se hráč a GM 
shodli na tom, na jaké úrovni to postava vlastně žije. Pokud si do opuštěného domu natahá 
nejmodernější techniku, sondy, zabezpečení, nábytek atd., může se to všechno, co musí 
postava uplatit, klidně rovnat životu na vysoké úrovni. 
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 Je na výběr ze šesti životních úrovní: luxusní, vysoká, střední, nízká, squatt a ulice.Postava, 
která žije na střední a vyšší úrovni, si může vydržovat hosty, za každého zaplatí 10% navíc z 
ceny své životní úrovně.Hostitel si také může vydržovat hosta na nižší životní úrovni, to se 
pak platí 10% ceny z hostovy životní úrovně. 
 Postava si může koupit jen jednu životní úroveň. další životní náklady, jako je platba za 
hotely, dílny a podobně., to už se platí zvlášť. Pokud se životní úroveň počítá udržováním 
provozu vozidla, je tato cena už započítána v životní úrovni, ale jen cena za provoz, vozidlo 
samotné musí být koupeno zvlášť.  
 Luxusní úroveň - Nabízí to nejlepší ze všeho, spoustu technických hraček, to nejlepší jídlo 
a pití. Spoustu služebnictva nebo sond k tomu určených. Postava má skvělý dům, rezidenci 
nebo luxusní apartmá v super hotelu. Zabezpečení je to nejlepší, trénované stráže, astrální 
zabezpečení. Domácí systém zábavy je lepší než veřejná kina a divadla a je dostupný 
odkudkoli v domě. Postava je na VIP seznamech exkluzivních restaurací a klubů, ať už 
skutečných nebo virtuálních. To je život těch nelepších žraloků ze světa Shadowrunu, pro ty 
nejvyšší úředníky korporací, vládní prasata, bosse Yakuzy a shadowrunnery, co to dotáhli až 
sem. (Cena: 100 000 ¥ za měsíc a víc!) 
 Vysoká úroveň - Nabízí prostorný dům nebo byt, dobré jídlo a technologie, které usnadňují 
život. Postava zřejmě nebude mít ty samé požitky jako ti velcí bossové, ani pro ni nebude 
dělat tolik lidí. Její domov bude ale v bezpečené hlídané zóně, chráněné smlouvami s místní 
policií a šéfy gangů. Na péči o domácnost má lidi, nebo dostatečně sofistikovanou techniku. 
To je život pro dobře placené lidi na obou stranách zákona, střední manažery, střední šéfy 
gangů, mafie a podobně. (Cena: 10 000 ¥ za měsíc). 
 Střední úroveň - nabízí pěkný domek nebo byt s trochou toho komfortu. Postava jí 
nutrisoju stejně často jako dobré přírodní jídlo, ale automatický kuchař má v zásobě celou 
řadu příchutí. To je život běžně úspěšných námezdních pracovníků a kriminálníků . 
(Cena:  5 000 ¥ za měsíc).  
 Nízká úroveň - Nabízí nějaký ten byt a postavu nebude nikdo moc otravovat, pokud si 
dostatečně zamkne dveře. Může počítat s běžným jídle, nutrisoja nemusí chutnat kdovíjak, ale 
alespoň že je teplá. Elektrika a voda je dostupní téměř po celý rok. Bezpečnost je odvislá od 
toho, kolik a jak pravidelně platíte místnímu gangu. Tak si žijí běžní dělníci v továrnách a 
prostý lid. (Cena: 2 000 ¥ za měsíc). 
 Squatter úroveň - Život squattera smrdí, stejně často jako on sám. Jí podřadnou nutrisoju a 
ochucuje si ji z očního kapátka. jeho domovem je opuštěný dům, trochu upravený, možná do 
kasárenského stylu, možná rozdělený do místností o velikosti WC kabiny a sdílený s 
ostatními squattery. Nebo je to něco na způsob rakvového hotelu, jen pro spaní. Horší než 
tohle je snad už jen život přímo na ulici. (Cena: 500 ¥ za měsíc).  
 Úroveň ulice - Postava žije na ulici, nebo ve stokách, větracích tunelech, prostě tam, kam se 
přes den dostane. Jídlem je cokoli se najde, koupání je věcí minulosti a bezpečí si musí 
postava zajistit sama. Tohle je životní úroveň těch na samé nejnižší příčce žebříčku, osídlené 
zkrachovanci všeho druhu. (Cena: Život není tak zlej, tohle je ZADARMO). 
 Hospitalizace - Platí se, jen když je postava nemocná nebo zraněná. Postava je v 
nemocnici, ať už ve skutečné, na klinice vybavené jako nemocnice, nebo v soukromých 
prostorách s patřičným vybavením. Platí, dokud se neuzdraví, nebo neumře, podle toho, co se 
stane dříve. (Cena: 500 ¥ denně za základní péči, 1 000 ¥ denně za intenzivní péči).  
 
Udržování platby 
 Postava musí každý měsíc platit určenou částku za životní úroveň, pokud se tak děje, je to v 
pořádku. Zmešká - li platbu, hoďte 1 kostku. Je - li výsledek větší než počet měsíců, kdy 
postava neplatila, nice se neděje. Ztráta se uhradí z kreditu postavy (to je součást životní 
úrovně). Když postava další měsíc zaplatí, vše je v pořádku. Pokud je ale výsledek hodu 
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menší, než počet měsíců, za které postava nezaplatila, pak je problém. její životní úroveň se 
sníží o 1 stupeň, to znamená, že se přestěhuje,m možná se bude muset zbavit některých věcí. 
A hlavně někomu dluží peníze. Pokud má OIČ, bude to banka, pokud nemá OIČ, pak dluží 
nějaké stínové společnosti. Pokud žije postava na nízké či menší úrovni, může se s ní dluh 
vyřizovat méně formálně. Od vazouna, co vám zazvoní u dveří, přes zlámané nohy až po 
využití vašich orgánů na černém trhu. Tím se ostatně zaplatí i dluh. 
 
 
Kupování životní úrovně 
 Životní úroveň se může koupit permanentně, navždy. Postava zaplatí 100 x cenu životní 
úrovně za měsíc. To představuje investice, fondy atd. Nic ovšem není jisté! hacker může vaše 
data roztrhat na kousky, nepřátelé mohou vyhodit do vzduchu váš dům. To vše záleží na 
příběhu postavy, ne na tom, kolik má na kontě.  
 Životní úroveň od střední výše se dá prodat, hoďte 2k6 x 10%, vyjde vám , kolik postava 
dostane. Nemá - li postava OIČ, hoďte jen 1k6, to samé , pokud musí postava svoje 
vlastnictví prodat rychle nebo přes agenta, nebo když je na útěku nebo v jiné svízelné situaci. 
 Životní úroveň týmu - Pokud spolu tým vážně drží, nebo aspoň jeho část, mohou jeho 
členové bydlet společně a mít společnou životní úroveň. Cena je 10% navíc za každou další 
osobu. 
 Od společné úrovně nízké a výše je jedna osoba uvedena jako majitel. Právě ten bude mít 
potíže, když se opozdí platby. 
 
 
 

Karma a zlepšování postavy 
 
 Za Karmu se zlepšují atributy, dovednosti a zvláštní schopnosti postavy. GM ji rozděluje na 
konci příběhu (přičemž většina příběhů má více sezení), na základě toho, jak si postavy vedly, 
respektive jak moc se činili hráči a jak dobře za postavy hráli. Za lepší hraní je více Karmy.  
 
Získávání Karmy 
 
 Postavy získávají zkušenosti podle svých výkonů, nechť je vodítkem GM následující 
přehled možných věcí, za které se získávají body. Postavy jsou odměňovány jednotlivě. Za 
dobrodružství by měla postava průměrně získat asi 4 - 5 bodů, nikdy ale ne více než 10 bodů. 
Když budou postavy dostávat málo, budou hráči frustrování, že se postavy zlepšují pomalu, 
pokud moc, brzy se stanou až příliš mocnými. 
  
 Postava přežila dobrodružství 1 bod 
 Postava splnila alespoň 2/3 úkolů 1 bod 
 Dobrodružství bylo extra náročné 1 bod 
 Postava byla zvláště hrdinná nebo chytrá 1 až 2 body 
 Dobré hraní postavy 1 až 2 body 
 Postava tlačila příběh dopředu 1 bod 
 Postava měla ty správné schopnosti v pravý čas na pravém místě 1 bod 
 Hráč udělal dojem na skupinu dramatickou hrou či humorem 1 bod 
 
Zlepšování postavy 
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 Karma se platí za zlepšování atributů, dovedností, stejně tak za nakupování kouzel či 
komplexních forem, stejně tak za podstupování iniciace či submerze. Postava se zlepšuje 
během času mezi dobrodružstvími, kterému se někdy říká oddechový čas, postava se nemůže 
zlepšovat uprostřed příběhu.  
 je doporučeno, aby bylo postavě dovoleno naučit se během oddechového času jen jednu 
novou dovednost (či specializaci, kouzlo či komplexní formu), současně se pak postava už 
nemůže věnovat vylepšování už existujících dovedností, atributů¨atd. Pokud si chce postava 
zvednout již existující dovednost či atribut, najednou to lze maximálně o 1. Pokud je mezi 
příběhy více času než jeden měsíc, může GM povolit více zlepšování.  
 Zlepšování postavy se děje podle následujícího přehledu, jen je třeba zmínit se předem o 
několika případech. 
 Postava si může dovednost či skupinu dovedností zlepšit maximálně na 6, pokud má ale na 
nějakou dovednost výhodu Nadání, může si tuto dovednost zvýšit vyjímečně až na 7. 
Zlepšování ze 6 na 7 ale stojí dvakrát tolik bodů Karmy. Pokud si chce postava zvednout ve 
skupině dovedností jen jednu dovednost a ne celou skupinu, rozepíše se skupina dovedností 
na jednotlivé dovednosti, které obsahuje a ta vybraná se zvýší. Skupina dovedností se tak 
rozpadne a už neexistuje, místo ní jsou už jen obsažené dovednosti.  
 Pokud si chce postava zakoupit specializaci, nemůže si ji zakoupit na novou dovednost, 
kterou se teprve učí, jen na tu, kterou už má. Pokud to GM dovolí, může se také postava 
rozhodnout, že u dané dovednosti chce vlastně jinou specializaci, než má. Prostě se naučí tu 
novou zaplacením karmy, ztratí ale tu starou. 
 Postava může v průběhu hry dokonce získat nové výhody, či odstranit nevýhody. Jsou tu ale 
velmi důležité podmínky.Musí to povolit a nebo udělat GM a hlavně to musí být odůvodněno 
příběhem postavy a zvláště pak hrou postavy. Nic ale není zadarmo, platí se Karma, jak bude 
uvedeno v přehledu. Některé výhody jsou ovšem považovány za vrozené schopnosti postavy, 
nedají se dokoupit, hráč je může dát postavě jen během její tvorby (to jsou například výhody 
Obouzručný, Kouzelník, Adept, Mystický adept či Technomant).  
 Také se může stát, že GM usoudí, že daná výhoda už postavě nepřísluší z důvodů hraní za 
tuto postavu. GM tak může postavu odstranit, ale hráč už v tomto případě nebude 
kompenzován tím, že by se mu vrátily vložené body.  
 GM může na základě hry za postavu dovolit, aby se postava zbavila nějaké nevýhody. Opět 
se platí Karmou. Musí to být ale odůvodněno hrou za postavu, pokud se chce postava 
například zbavit nevýhody Závislost, musí za ni být hráno tak, že dělá všechno proto, aby se 
ze své závislosti vyléčila.  
 
Zlepšení Cena v bodech Karmy 
Nová specializace 2 
Nová vědomostní / jazyková dovednost 2 
Nová aktivní dovednost 4 
Nová skupina aktivních dovedností 10 
  
Zlepšení vědomostní / jazykové dovednosti o 1 Nové hodnocení 
Zlepšení aktivní dovednosti o 1 Nové hodnocení x 2 
Zlepšení skupiny aktivních dovedností o 1 Nové hodnocení x 5 
Zlepšení atributu o 1 Nové hodnocení x 3 
 
Nová výhoda Cena v PB x 2 
Odstranění nevýhody Cena v PB x 2 
Nové kouzlo 5 
Nová komplexní forma 2 
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Zlepšení komplexní formy o 1 Nové hodnocení 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přátelé a nep řátelé 
 
 

Kontakty 
 
 V ulicích i kancelářích světa Shadowrunu už dlouho platí heslo "Řekni mi koho znáš a já ti 
povím, kdo jsi." Kontakty jsou cizí postavy které mohou výraznou měrou přispět k realitě a 
uvěřitelnosti herního světa, když se za ně dobře hraje. Jsou to cizí nehráčské postavy a GM 
má možnost jim určit jen důležité dovednosti, nebo je udělat kompletně se vším všudy jako 
cizí postavy. Ale nejdůležitější je, aby měly hlavně zázemí a svůj příběh. Barman v klubu je 
také jenom meta/člověk, ve volném čase mu může žena vypínat fotbal a dceru může tahat z 
průserů. Kontakty by hlavně měly mít osobnost. 
 Pro herní účely jsou důležité dva rysy kontaktů: Konexe a Loajalita. Rozmezí obojího je 1 
až 6. 
 
Konexe 
 
 Měří, jak moc je kontakt vlivný. Řiďte se zhruba tímhle:  
Hodnocení Vliv 
1  Kontakt zná jen velmi málo lidí a prakticky nemá sociální vliv. Jsou užitečné  
  hlavně pro svije vědomostní dovednosti (squatter, dělník, akademický asistent) 
2   Zná některé lidi ale diář nemá zrovna narvaný (člen gangu, barman, mechanik, 
  voják mafie, námezdní otrok korporace) 

 3  Potkává dost lidí a má nějaký osobní vliv (běžný policista, soukromý detektiv, 
  pouliční doktor, korporační sekretářka, vlastník klubu, pouliční dohazovač) 
4  Zná mnoho lidí, nebo může být ve vedoucí pozici (boss gangu, velitel vojáků 
  mafie, policejní detektiv nebo seržant, střední korporační manažer, Johnson 
  nízké úrovně, dohazovač s regionálními vazbami) 
5   Zná spousty lidí ve velké oblasti nebo má starší vůdcovskou pozici (policejní 
  kapitán, korporační divizní manažer, pan Johnson vyšší úrovně, dohazovač 
  s národními vazbami) 
6  Jedinec s dobrými kontakty, který zná lidi po celém světě nebo má klíčovou 
  pozici (boss mafie, výkonná moc korporace, pan Johnson nebo dohazovač  
  s mezinárodními vazbami) 
 
Loajalita  
 
 Určuje, jak moc se může postava na kontakt spolehnout. Některé kontakty neudělají nic, za 
co jim není zaplaceno, jiné by za postavu nasadily život. Hodnocení Loajality se používá jako 
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bonus, když postava vyjednává s kontaktem, nebo také jako modifikátor či prahové číslo, 
když se pokusí třetí strana kontakt zmáčknout, aby na postavu něco vyzradil. 
 
Hodnocení Oddanost 
1  Postava a kontakt mají mezi sebou jen obchodní vztah. Nemusí se mít ani nijak  
  rádi a ve svých preferencích na sebe nemusí brát ohledy. 
2  Běžný. Vztah je stále založen na obchodu, ale kontakt alespoň považuje postavu 
  za váženého klienta. 
3  Známý. Vztah je přátelského charakteru, ale přátelstvím se to ještě nazývat nedá. 
  Kontakt snese kvůli postavě i nějaké to nepohodlí, ale nepřetrhne se.  
4  Kámoš. Přátelství nebo vztah na pevném vzájemném respektu. Pokud je to 
  nezbytné, kontakt bude pro postavu i riskovat. 
5  Přítel. Postava a kontakt mají vztah na úrovni důvěry. Za postavu by šel kontakt 

i do riskantní situace. 
6  Kontakt je přítel na život a na smrt. Kontakt by pro postavu udělal cokoli, i 

kdyby měl položit život. 
 
Jednání a zacházení s kontakty 
 
 Než postava něco kontakt požádá, musí se sním nejdříve zkontaktovat. Jestli si kontakt 
udělá na postavu čas, to si může GM rozhodnout buď sám, dle potřeb příběhu (ale rozhodně 
by měl zohlednit hodnocení Konexí a Loajality. Čím vyšší má kontakt Loajalitu, tím spíše si 
na postavu čas udělá, čím vyšší má Konexe, tím méně má kontakt času), nebo může 
rozhodnout náhoda. GM hodí 1k6, pokud padne více než je hodnocení Konexe kontaktu, je 
kontakt v dosažení. Samozřejmě to mohou ovlivnit ještě další faktory, pokud se bude kontakt 
snažit schovávat, protože po něm někdo jde, těžko bude k dosažení. 
 Dá se obecně říci, že kontakty se dají využívat k těmto záležitostem: 
  Shánění informací - Asi nejběžnější činnost kontaktů. Zda informaci kontakt zná a 
zda se bude ochoten podělit, ať GM posoudí podle Konexí a Loajality a podle příběhu, nebo 
ať rozhodne test Vědomostní dovednosti + Patřičného atributu určí, zda informaci má a kolik 
toho ví. Pokud kontakt neví, může se poptat kolem. To je rozšířený test Charisma + Konexe 
(variabilní, 1 hodina). 
  Shánění dalších kontaktů - Někdy se stane, že si postava potřebuje promluvit s 
někým, koho nezná. A tak může kontakt tuto schůzku zprostředkovat, pokud má on sám k 
dané osobě blíže. Nebo může postavu odkázat na další známé, které mají k dané osobě blíže. 
  Shánění prodejců a nákupčí - Pokud se chce postava zbavit nějakého zboží, nebo 
naopak něco koupit, často nemá dostatečné vyjednávací schopnosti, nebo nezná správné lidi. 
Kontakt může opět pomoci svými konexemi ve svém oboru potřebné lidi najít, dokonce i 
zprostředkovat obchod. 
  Služby - Do toho zapadají i ostatní věci, které mohou kontakty poskytnout. Mohou 
například půjčovat k užívání specializované nářadí nebo dílny, poskytovat různá povolení, 
dočasně dávat postavě přístup do různých zabezpečených oblastí a podobně. 
 Také se ale ,může stát, že informace, kterou postava dostane od kontaktu, nebude přímo k 
věci, kontaktu se můžou zdát důležité jiné informace než postavě. To dává GM spoustu 
možností při tvorbě zápletek příběhů.  
 Kontakty, fatály a kritické fatály - Pokud při testech vztaženým ke kontaktům a k práci s 
nimi padne fatál, má GM několik možností. Každopádně něco bude špatně, při shánění 
informací se tam připlete několik chybných faktů, sežene se špatný kupec, sháněná cizí osoba 
bude mít už od počátku vůči postavě předpojatý názor a podobně. také to může znamenat, že 
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se něco o činnosti postav a kontaktu proflákne třetí straně a je na GM, zda to postavám dá 
nějak vědět.  
 Pokud padne kritický fatál, něco se drasticky změní: získané informace budou kompletně+ 
nepravdivé, sháněná cizí osoba zaujme k postavám agresivní postoj a zmínka o činnosti 
postav třetí straně může z letargie probudit špatně naložené nepřátele. 
 
 A opět se připomíná, aby GM hrál za kontakty jako za osoby z masa a krve a nejenom jako 
za nějaké informační kanály. 
 
 Mělo by následovat několik příkladů kontaktů, ale oproti minulému se toho moc nezměnilo 
a nic nového nepřibylo. Vzpomeňte na staré kontakty svých starých postav. 

Bestiář 
 
 Magie, která se navrátila do světa, otevřela plány a nechala vstoupit do tohoto světa duchy, 
některé mohou vyvolávat kouzelníci, jiné nikoliv. Mnohá zvířata se změnila do dávných tvorů 
z bájí, jiné zase změnilo znečištění přírody a také radiace. Mnohé rostliny mají magické 
vlastnosti. Některé bytosti jsou inteligentní, stejně jako meta/lidé. 
 Za inteligentní tvory se dá hrát jako za nehráčské postavy a zvířata jednají podle svých 
potřeb a instinktů. Na to ať GM při hraní myslí. 
 
Atributy a dovednosti 
 
 Jak se navzájem liší jednotliví tvorové, liší se i jejich atributy. Pokud má atribut hodnocení 
0 (je tak malý, že není ani 1), pak své hodnocení k dovednosti nepřidává. Ovšem atributy 
například vůdců smeček mohou být zase větší, než u průměrných členů smečky.  
 Tvorové mají i dovednosti, například predátoři mají obvykle nějaké hodnocení boje beze 
zbraně.  
 Většina probuzených tvorů mají magické dovednosti a schopnosti, což vlastně znamená 
jejich vnitřní magický potenciál. nemohou ale kouzlit, ani vyvolávat duchy, pokud nejsou 
Kouzelníci (což je například u upírů, wendigů a draků celkem běžné).  
  Pohyb - Udává způsob pohybu tvora  a jeho rychlost v metrech za kolo. První údaj je 
pro standardní pohyb (něco jako chůze) a druhý pro zrychlený pohyb (něco jako běh). Některé 
bytosti jsou schopny létat. Dovednost ukazuje, jak dobře umí tvorové létat a užívá se pro 
pohyb stejným způsobem jako třeba Plavání a Běh. 
 
Schopnosti 
 
 Jsou to zvláštní schopnosti, součást fyziologie tvorů. Některé jsou vrozené, některé jsou 
magické. Následující seznam by měl pravidly ale hlavně návodem pro GM. hráči by si neměli 
být jistí, co proti jejich postavám stojí.  
 Aby na sebe mohli tvorové působit schopnostmi, musí být cíl i ten kdo schopnost používá, 
ve stejné rovině. Astrální formy nemohou působit do fyzického světa a naopak Duální bytosti 
mohou působit do obou plánů současně. Astrální formy, které se zmaterializují, mohou 
působit do fyzického světa.  
 Schopnosti jsou uvedeny s těmito rysy: 
 Typ - Je buď manový nebo fyzický, podobně jako u kouzel. Manové schopnosti nemohou 
ovlivnit neživé věci, fyzické zase nemohou ovlivnit astrální prostor.  
 Akce - K provedení potřebují schopnosti buď jednoduchou nebo komplexní akci, nebo jsou 
automatické, nepotřebují od bytosti žádnou pozornost a jsou vždy "zapnuté". 
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 Dosah - Buď dohled (s modifikátory za viditelnost, podobně jako u kouzel), dotek nebo tvor 
sám (pak schopnost ovlivňuje samotného tvora). Není - li řečeno jinak, schopnost může být 
najednou použita jen na jeden cíl. 
 Trvání  - Rozlišuje se na tyto možnosti trvání: 
  Vždy - Tyto schopnosti vždy trvají a jsou stále zapnuté, v akci mají "auto". 
  Okamžité - Schopnost ovlivní cíl a zmizí v té samé akci, ale efekty mohou přetrvávat 
(například zranění).  
  Udržované - Na rozdíl od kouzelníků, tvorové mohou udržovat schopnost bez 
nějakého postihu, cíl dokonce ani nemusí být stále v dohledu a tvor může najednou udržovat 
tolik schopností, kolik je jeho Magie.  
  Permanentní - Schopnost musí být udržována po určitou dobu, aby se stala 
permanentní, jak je uvedeno v popisu.  
  Speciální - Schopnost mají zvláštní trvání, které ještě závisí na dalších faktorech, jak 
je uvedeno v popisu.  
 
Přehled schopností 
 
Promněna 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: tvor sám, Trvání : udržované 
 tato schopnost dává bytosti možnost se promněnit do podoby jednoho určitého 
neprobuzeného zvířete. V určité době k promněně dochází i pokud si to bytost nepřeje a to 
zejména při fázích měsíce (úplněk, nov) nebo ve fázích roku (slunovrat, rovnodennost). Je 
možné provést test Vůle bytosti proti její Magii a pokud uspěje nemusí se příští hodinu 
proměnit, nebo se může proměnit zpět do své původní podoby. 
 
Nehoda 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : okamžité 
 tato schopnost způsobí, že se stane na první pohled náhodná nehoda. Co se přesně stane, 
závisí na GM a na okolních podmínkách. Je - li cílem schopnosti postava, hází se opoziční 
test Magie + Vůle bytosti VS Reakce + Intuice postavy. Vyhraje - li bytost, postavě se stane 
nehoda.Nemusí být nebezpečená sama o sobě, záleží na tom, kde se stane. Například nehoda 
při přecházení skalní římsy může být osudná. Pokud se bytosti podaří získat 4 a více čistých 
úspěchů, stane se postavě nehoda, jako by se jí stal kritický fatál. 
 je - li tato schopnost užita proti vozidlu, řidič provádí test na vyhnutí se havárii. Magie 
bytosti je pak postihem na tento test. 
 
Ovládání zvířat 
 Typ: manový, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 tato schopnost umožňuje bytosti ovládat zvíře či skupinu zvířat (světských), ovládá jejich 
chování, ale to musí být v možnostech obvyklého chování zvířat (pronásledování, útěk a 
podobně - opice nebude řídit auto, ale může například vylézt pro něco na strom). Pokud se 
zvířata ztratí z dohledu, nelze jim zadávat nové příkazy, ale budou plnit ty staré. Bytost může 
ovládat Charisma x 5 malých zvířat (kočky,m krysy atd.) nebo Charisma x 1 velkých zvířat 
(lev, medvěd, vlk a podobně). tato schopnost nemůže být použita na tvory se schopností 
Rozum, nebo mají - li atribut magie. 
 
Pancíř 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 tato schopnost dává tvorovi přirozený pancíř, kumulativní s dalším nošeným pancířem. 
Stejně tak jako u postav, tento pancíř má hodnocení balistické a nárazové.  
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Astrální forma  
 Typ: manový, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Tvorové s touto schopností jsou jen v astrálním plánu. nemohou je poškodit fyzické útoky a 
kouzla, ale oni sami však nemohou ovlivnit fyzický svět, mohou ovlivnit jen astrálně 
vnímající tvory, duální bytosti a jiné astrální formy. 
 Tito tvorové se mohou manifestovat, zjevit se ve fyzickém prostoru podobně jako kouzelník 
v astrální projekci.  
 
 
 
 
Svázání 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : okamžité 
 Tvor může svoji oběť přilepit k povrchu, kterého se dotýká, nebo k sobě samému. Oběť se 
může pokusit osvobodit se komplexní akcí, hází se Síla + Tělo postavy VS Magie + Vůle 
bytosti. Pokud má oběť více úspěchů, unikne.  
 
Donucení 
 Typ: manový, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 Bytost může touto schopností donutit postavu k provedení určité akce (obecně, každá bytost 
může nutit jen k jednomu typu akce). Hází se opoziční test Magie + Charisma bytosti VS 
Vůle + Charisma postavy. Pokud postava prohraje, je donucena určitou akci provést. Tato 
schopnost neovlivní budoucí akce postavy. 
 
Skrytí  
 Typ: fyzický, Akce: jednoduchá, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 je schopností tvora mysticky zakrýt sebe nebo ostatní, nebo skrýt něco, co jiní hledají. Na 
hledání skrytého mají ostatní pak méně kostek, přesně -Magie tvora kostek na testy vnímání. 
Tvor může skrýt více tvorů, až do hodnocení své magie. pokud to tvor dovolí, skryté bytosti 
mohou vidět jedna druhou. 
 
Zmatení 
 Typ: manový, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 Tvor touto schopností zmate oběť tak, že není schopná se rozhodnout, ztratí orientaci, 
zapomene co udělala a podobně. Hází se opoziční test Magie + Vůle tvora VS Vůle cíle. Čisté 
úspěchy na straně tvora tvoří postih na akce postavy.  
 
Korozívní plivnutí  
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : speciální 
 Tvor plive na své oběti korozívní sliny, dosah plivnutí je (Tělo) metrů. Vyhodnoťte jako 
standardní útok na dílku s dovedností tvora Exotická zbraň na dálku + Obratnost. Sliny 
způsobují kyselinové poškození, hodnota poškození ja Magie tvora, odolává se polovinou 
nárazového pancíře.  
 
Duální přirozenost 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Tvor má duální podstatu., může ovlivňovat fyzický svět stejně jako astrální. Astrální svět 
může vidět a ovlivňovat stejně, jako byl stále v Astrálním vnímání.  
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Elementální útok 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : okamžité 
 Tvor vypouští řízený úder poškozující negativní poškozující energie (může to být oheň , 
intenzivní chlad, elektřina, voda a podobně). Schopnost je považována za útok na dálku 
(/užívá se Obratnost + Exotická zbraň na dálku tvora). Hodnota poškození útoku je Magie 
tvora a je považováno za poškození ohněm, chladem, elektřinou atd. (dle typu útoku). odolává 
se polovinou nárazového pancíře. typ elementálního útoku používaného duchy je příslušen 
jejich elementu, a ten je vybrán v okamžik jejich vyvolání.  
 
 
 
 
Energetická aura 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: dotek, Trvání : vždy 
 Tvor s touto schopností neustále vyzařuje auru negativní nebo poškozující energie, může to 
být chlad, oheň, elektřina či něco podobného.  Útoky nablízko prováděné tvorem mají +4 ke 
své hodnotě poškození, toto poškození navíc považujte za poškození ohněm, elektřinou, 
chladem atd., dle typu aury. Odolává se polovinou nárazového pancíře. pokud postava zaútočí 
na tvora úspěšně nablízko, také bude zraněna, odolává proti hodnotě poškození Magie tvora, 
nárazový pancíř chrání polovinou svého hodnocení. 
 
Pohlcení 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dotek, Trvání : udržované 
 Tvor s touto schopností může oběť pohltit do sebe, nebo do terénu, který ovládá. Pohlcení je 
útokem nablízko. pokud útok bytosti uspěje, způsobí poškození a navíc ještě pohltí oběť. Ta 
se nemůže hýbat a  během každé akční fáze bytosti je zraňována, hodnota poškození je rovna 
Magii tvora, čisté úspěchy z útoku nablízko ještě zvyšují toto poškození. Oběť tomuto 
poškození odolává normálně Tělo + polovina nárazového pancíře, zaokrouhleno nahoru, není 
- li řečeno jinak.  
 Oběť se může každou svou akční fázi pokusit vytrhnout a uniknout. Hází se opoziční test 
Síla + Tělo oběti VS Magie + Tělo tvora. Pokud oběť vyhraje, unikne z pohlcení a už nebude 
zraňována. 
 Následují popisy vedlejších efektů útoků pohlcením:  
 Pohlcení ohněm - Oběť odolává poškození ohněm 
 Pohlcení vodou - Oběť odolává omráčení. Je to horší než topení, tvor je schopen působit 
obrovským tlakem. Oběť, která je omráčena, je stále způsobováno zranění, tedy se přenáší do 
fyzického zranění. 
 Pohlcení vzduchem - Oběť odolává omráčení, jako by inhalovala jedový útok. Pancíř proti 
tomuto poškození nechrání, ochranné vybavení typu plynová maska by mohlo. Pokud je 
vyplněn kondiční záznamník postavy, je omráčena a poškození přechází do fyzického zranění 
jako obvykle. 
 Pohlcení zemí - Oběť odolává fyzickému poškození.  
 
Zlepšené smysly 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Zahrnuje jakékoli zlepšené smysly za hranice běžného lidského vnímání. Může to být noční 
vidění a termografie, zlepšený sluch a čich, orgány zaznamenávající teplo, přirozený sonar a 
podobně.  
 
Vysátí esence 
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 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dotek, Trvání : permanentní 
 Bytost může vysát esenci z jiného tvora a přidat ji ke své vlastní. Cílem této schopnosti 
mohou být jen fyzické rozumné bytosti (tzn. postavy a neastrální bytosti se schopností 
Rozum).  
 Bytost nemůže vysávat esenci z bránící se oběti, ta musí být nějak zneschopněna (svázána, 
v bezvědomí, mentálně ovládána, nebo může být dobrovolná). Přenos esence se navíc 
uskuteční jen za přítomnosti silných emocí (strach, vášeň, zuřivost svázané oběti a podobně), 
emoce musí být navíc namířeny přímo proti tvorovi, který esenci vysává. Někdy se přenos 
esence uskuteční díky přenosu jistého množství fyzického materiálu (krev u upírů, maso u 
wendiga).  
 Samotné vysávání je rozšířený test Charisma + Magie (10 - esence oběti, 1 minuta). Je - li 
tvor vyrušen nebo přeruší - li se proces před koncem testu, žádná esence se nevysaje.  Tvor 
může vysát až tolik bodů esence, kolik jí má, minimálně však jeden bod. Své přirozené 
maximum může až zdvojnásobit.  
 Pokud je esence oběti snížena na 0, oběť zemře. Samotný akt vysávání způsobuje u oběti 
extázi. Ta musí překonat test Vůle (2), pokud ne, stane se "závislou" a bude se snažit 
zopakovat si tento zážitek. Pokud se z toho nějak nedostane, patrně brzy zemře. 
 V uplynulé hodině od vysátí si může tvor ukradenou esenci přilít do nějakého atributu, 
najednou však jen u jednoho. Za každé 2 body esence se dá dočasně zvýšit mentální, fyzický 
či atribut Magie o 1. Nárůst vydrží 12 hodin, poté je polovina esence využité na nárůst 
atributu ztracena.  
 
Strach 
 Typ: manový, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : speciální 
 Touto schopností může tvor naplnit oběť strašnou hrůzou, ta pak prchá do bezpečí (alespoň 
podle ní k bezpečenému místu) a nepřestane, dokud nebude mít tvora za sebou z dohledu. 
Hází se opoziční test Vůle + Magie tvora VS Vůle postavy. Strach trvá 1 bojové kolo za 
každý čistý úspěch tvora. I když se potom oběť bude chtít s tvorem znovu setkat, musí uspět v 
hodu Vůle + Charisma (čisté úspěchy tvora), aby toho byla vůbec schopna.  
  
Stráž 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 Tato schopnost zabraňuje nehodám a neštěstím, ať už běžným, nebo těm způsobeným 
schopností Nehoda. Stráž může být použita na tolik cílů ( postav ), kolik je Charisma tvora. 
 
Tvrzený pancíř 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Tvrzený pancíř je tvrdší než běžný pancíř. pokud modifikované poškození nepřesáhne 
modifikované hodnocení pancíře, útok se neškodně zarazí o pancíř, není třeba dělat test 
odolávání poškození. Balistické a nárazové hodnocení pancíře je stejné a je rovno hodnocení 
tvrzeného pancíře. 
 
Imunita  
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Tvor s touto schopností má zvýšenou odolnost proti určitému typu útoku nebo vlivu. Tvor 
získává jakési hodnocení pancíře, které je dvojnásobkem jeho Magie. Navíc je tento pancíř 
považován za tvrzený, tedy pokud modifikované poškození nepřesáhne modifikovaný pancíř, 
útok nezpůsobí žádné poškození. 
 Imunita vůči stárnutí  - Bytosti s touto imunitou nestárnou a ani netrpí efekty staroby. 
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 Imunita vůči běžným zbraním - Tato imunita se vztahuje na všechny zbraně, které nejsou 
magické (tedy nejsou to zbraňová ohniska, kouzla či schopnosti adeptů nebo tvorů). Pokud 
má tvor současně slabinu Alergie, pak se imunita vůči nemagickým útokům vedeným právě 
alergenem nevztahuje. 
 
Infekce 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: dotek, Trvání : permanentní 
 Pokud má tvor schopnost Vysávání esence a touto schopností někomu snížil esenci na 0, 
pak ji může nakazit virem HMHVV, který v sobě nosí. Na to se hází opoziční test Magie + 
Charisma tvora VS Tělo + Vůle oběti. Zvítězí - li tvor, je oběť nakažena. Pak upadne do stavu 
podobného smrti, ve kterém se započne mentální, fyzická i spirituální přeměna. Po 24 
hodinách získává nově vytvořený tvor 1 bod esence a další si musí sebrat vysátím z jiné 
bytosti. 
 Pokud se Infekcí promění hráčská postava, stane se z ní po "smrti" nehráčská postava a od 
tohoto okamžiku je plně pod kontrolou GM. 
 
Vliv  
 Typ: manový, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : okamžité 
 tato schopnost dokáže do mysli oběti vštípit jistou myšlenku, a tím je oběť spíše náchylná 
provést nějakou akci, reakci nebo projevit nějakou emoci. Hází se opoziční test magie + 
Charisma bytosti VS Vůle cíle. Pokud zvítězí bytost, vštípení myšlenky se podaří. Pokud je 
později cíl konfrontován se špatností své myšlenky, může si hodit test Vůle, aby ji překonal, 
jak je popsáno v kapitole mentální manipulace.  
 
Vrozené kouzlo 
 Typ: manový, Akce: komplexní, Dosah: dle kouzla, Trvání : dle kouzla 
 bytost má instinktivní schopnost seslat jedno kouzlo. Bytost musí mít dovednost Kouzlení. 
Kouzlo sesláno touto schopností se vyhodnocuje stejně a je stejné jako to seslané 
kouzelníkem, tedy například jiný kouzelník proti němu může použít Protikouzlení jako 
obvykle.  
 
Materializace 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: tvor sám, Trvání : udržované 
 Bytost je schopná se zhmotnit, zmaterializovat se ve fyzickém plánu a tak ovlivňovat věci a 
bytosti v něm. Navíc zhmotněné bytosti získávají schopnost imunita vůči běžným zbraním. 
 
Napodobování 
 Typ: fyzický, Akce: jednoduchá, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 Tato schopnost umožňuje tvorovi napodobovat celou řadu zvuků, což zahrnuje i řeč a volání 
jiných bytostí. Tvor hází Charisma + Magie, čisté úspěchy jsou pak prahovým číslem pro test 
vnímání toho, kdo by chtěl rozeznat, zda je zvuk napodobovaný či pravý.  
 
Mlžná forma 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: tvor sám, Trvání : udržované 
 Touto schopností dokáže bytost proměnit své tělo v mlhu. Mlha má pohyb 5 m za bojové 
kolo a může se dostat přes cokoli, co není vzduchotěsné. Systémy, které chrání před průnikem 
bakterií a plynů bytost v mlžné podobě nepronikne.V mlžné formě má bytost navíc schopnost 
imunity vůči běžným zbraním, je ale náchylná na silný vítr, který ji může odvanout a 
dezorientovat. Pokud je tato bytost vystavena látce, na kterou je alergická, donutí jit to změnit 
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se do své přirozené podoby. Proměna do mlhy zabere komplexní akci, stejně tak proměna 
zpět. 
 
Pohyb 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 bytost může urychlit nebo zpomalit pohyb oběti v terénu, který ovládá. Rychlost pohybu 
oběti dělte či násobte Magií tvora. 
 
Mystická zbroj  
 Typ: manový, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Tvorové s touto schopností mají přirozenou obranu proti astrálním útokům.  Mystickou 
zbroj použijte proti jakémukoli astrálnímu útoku, který bytost zasáhne. Pokud má bytost 
schopnost tvrzeného pancíře, má pak i tvrzenou mystickou zbroj.  
 
Přirozená zbraň 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dotek, Trvání : okamžité 
 Tvor je nějak přirozeně ozbrojen (drápy, ostré zuby, bodce atd.) a tak může způsobovat 
fyzické zranění. Účinek schopnosti závisí na typu zbraně a tvora, stejně tak hodnota 
poškození a Průraz. Přirozenou zbraní nablízko útočí tvor dovedností Neozbrojený boj, 
přirozenou zbraní na dálku zase dovedností Exotická zbraň na dálku. Použijte obvyklá 
pravidla pro boj. Tvorové bez této schopnosti mohou stále provést neozbrojený útok, ale 
stejně jako u postav, poškození je (Sil/2) omráčení. 
 
Zhoubný dech 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: speciální, Trvání : okamžité 
 Tvor může vydechnout oblak otravného plynu a tím zneschopnit oběť. Považujte to za útok 
inhalačním toxinem (Rychlost: Okamžitá, Síla: Magie tvora,Efekt: Omráčení, nevolnost). 
Pancíř nepomůže, ochranné prostředky proti inhalaci by mohly. Výdech zasáhne oblast ve 
tvaru kuželu až do (Tělo tvora) metrů a může zasáhnout najednou dva cíle, stojí - li od sebe 
do 1 m.  
 
 
Ochromující vytí 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: speciální, Trvání : speciální 
 tato schopnost ovlivní všechny (přátele i nepřátele), kteří ji slyší. Hází se opoziční test 
Magie + Charisma tvora VS Vůle oběti. Na test použijte modifikátory za skutečnosti, které by 
nějak ovlivnily slyšitelnost. Každý čistý úspěch na straně tvora snižuje Reakci oběti o 1 na 
(Magie tvora( minut. Pokud je takto Reakce snížena na 0, oběť je ochromena, nemůže se 
hýbat ale může dýchat. Poté, co ochromení skončí, vrátí se Reakce na svoji původní hodnotu 
rychlostí 1 bod / minutu. 
 
Psychokineze 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : vždy 
 tato schopnost funguje podobně jako kouzlo Magické prsty, hodnocení jejich Síly a 
Obratnosti je dáno počtem čistých úspěchů z testu Magie + Vůle tvora. 
 
Regenerace 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 S touto schopností si tvor léčí velice rychle zranění i omráčení.Na konci bojového kola se 
hází test Magie + Tělo, každý úspěch pak z tohoto testu léčí 1 čtverec fyzického zranění či 
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omráčení. I pokud získané poškození přesáhne kondiční záznamník, není tvor mrtvý, pokud 
má stále šanci provést regenerační test. Pokud je ale i po testu zranění za kondičním 
záznamníkem větší než je Tělo tvora, je tvor mrtev. 
 Některá zranění ale tato schopnost nedokáže vyléčit, například přímé zranění mozku či 
míchy (třeba po mířené ráně do hlavy), stejně trak zranění způsobené magií, tzn. z kouzel, ze 
zbraňových ohnisek, ze schopností adepta či jiného probuzeného tvora. Pokud má tvor alergii, 
nemůže regenerovat, dokud není alergen odstraněn.  
 
Vyhledávání 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: speciální, Trvání : speciální 
 Bytost může hledat jakoukoli osobu, místo či objekt. Hází se rozšířený test Magie + Intuice 
(5, 10 minut). Použijte modifikátory níže. Bytost může hledat to, co už předtím viděla. Pokud 
je to duch, může hledat cokoli, co mu jeho pán předá jako mentální obraz.  
 Bytosti, které mají schopnost astrální formy, mohou schopnost Vyhledávání použít i v 
astrálu a nemusí se přitom zmaterializovat. 
 
Situace Modifikátor kostek 
Cíl je schován schopností Skrytí - Magie toho, kdo cíl skryl 
 Cíl je skrytý za manovou bariérou - hodnocení bariéry 
Situace Modifikátor prahového čísla 
Cíl je více než kilometr daleko  + kilometry 
Cíl je neživý objekt či místo +5  
 
 
Rozum 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: tvor sám, Trvání : vždy 
 Tvorové s touto schopností si jsou vědomi sami sebe, s vědomím, které činí rozhodnutí. U 
dovedností, které nejsou považovány za netrénované, mohou odvozovat normálně. Jsou také 
schopno učit se nové dovednosti. 
 Většina rozumných tvorů je světských, ovšem někteří mají atribut Magie,, jsou pak schopni 
provádět magické činnosti a následují stejná pravidla jako postavy. Ještě nebyl pozorován 
tvor s rozumem, který by byl technomantem.  
 
Jed 
 Typ: fyzický, Akce: auto, Dosah: dotek, Trvání : okamžité 
 Tvor přirozeně vylučuje látku, která je ostatním tvorům a osobám jedovatá. Považujte ji za 
toxin s těmito atributy: Přenos?: injekční, Rychlost: 1 bojové kolo, Síla: 6, Efekt: fyzické 
zranění. Někteří tvorové mohou mít jiný toxin, záleží na individuálním popisu.  
 
Ovládání počasí 
 Typ: fyzický, Akce: komplexní, Dosah: dohled, Trvání : udržované 
 Schopnost dovoluje tvorovi manipulovat s okolním počasím. Počasí, které chce tvor 
vytvořit, ale musí být v dané oblasti možné (těžko se od něj dočkáte sněhové vánice v Death 
Valley). Počasí se tvoří postupně, svého vrcholu dosáhne, když tvor dokončí rozšířený test 
Magie + Vůle (10, 30 minut). Bytost počasí jen vyvolá, ale nadále ho už nemá pod kontrolou. 
Vyvolá li například bouři, nemůže už určovat, kam udeří blesky.  
 
 
Slabiny 
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 kromě výhodných schopností mají někteří tvorové ještě mystické slabiny. Následují 
příklady. 
 
Alergie 
 Mnoho tvorů trpí alergií na jednu nebo více látek. Pokud se bytost alergenu dotýká, může jí 
vadit, dokonce ji zraňovat. Jak moc alergie tvorovi vadí, to se posuzuje podle stejných 
pravidel, jako je nevýhoda Alergie při tvorbě postavy. 
 
Dietní požadavek 
 Tvor musí pravidelně konzumovat určitý typ jedinečné látky, aby se udržel při životě. Látky 
mohou být různé, ale vždy jsou neobvyklé a exotické (například zlato, meta/lidské maso, 
orichalkum, nebo toxický odpad). Jak moc a jak často musí tuto látku konzumovat, to závisí 
na konkrétním tvorovi. Bez této vzácné látky tvor slábne a může i zemřít. 
 
Ztráta esence 
 Tvorové vlastně nemají vlastní esenci a musí jí získávat od jiných, aby přežili. Každý 
lunární cyklus (pokud nechcete počítat lunární cykly, pak berte 1 obvyklý měsíc), ztrácí 
bytost 1 bod esence. Ztráta esence samozřejmě ovlivňuje i Magii. 
 Pokud klesne esence na 0, tvor zemře, pokud si ji běhen (Tělo + Vůle) dní nedoplní. V 
tomto stavu je tvor velmi nebezpečený, hladovějící predátor často útočí bez rozmyslu.  
 
Omezené smysly 
 Všechny nebo některý z pěti smyslů tvora je nějak zeslaben, obvykle na polovinu,m někdy 
zcela chybí. 
 
Nevzdělaný 
 Tvorové s Rozumem  jsou schopni interakce se společností, ne všichni jsou ale schopni 
adaptovat se na naši vysoce technicky rozvinutou civilizaci. Například nága nebo zástupci 
mořského lidu žijí v primitivních podmínkách. Právě to tato slabina zohledňuje, a bere se 
stejně jako nevýhoda Nevzdělaný. 
 
Boj tvorů 
 
 Pro boj tvorů se používá stejných pravidel jako pro boj postav, hází se jako vždy atribut + 
dovednost. Pokud chce tvor provést nějakou akci, na kterou nemá dovednost, může 
odvozovat. 
 Tvorové, kteří nemají bojové dovednosti se budou spíše snažit utéci než bojovat, dokud 
nejsou zahnáni do rohu. Pak budou bojovat, dokud se jim opět neotevře možnost uniknout. 
 Predátoři (tedy tvorové, kteří mají obvykle nějakou bojovou dovednost) budou bojovat, jen 
pokud budou mít na své straně výhodu, jinak budou bojovat jen v sebeobraně. Jsou - li 
zahnaní do rohu, budou bojovat na živo a na smrt. 
 
 
 
Přehled tvorů  
 
 Atributy se budou vyskytovat v těchto zkratkách: Tělo = T, Obratnost = Obr, reakce = Re, 
Síla = Sil, Charisma = Cha, Intuice = Int, logika = Log, Vůle = Vůle, Štěstí = Št, Esence = Es, 
Iniciativa = Inic, Jednání v kole = Jedn 
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Běžní tvorové 
 
Pes 
 Následující parametry má pes, kterého budou runneři asi nejčastěji potkávat proti sobě: 
německý ovčák, rotvailer, dobrman a podobní milí hafani.  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn 
 2 3 3 2 3 3 1 3 3 6 6 1 
 Pohyb: 10/45 
 Dovednosti: Zastrašování 2, Vnímání 2, Stopování 3, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Zlepšené smysly (čich), Přirozené zbraně (drápy/kousnutí: poškození 2 fyz., 
Průraz 0) 
 
 
Velké kočky 
 Tento termín zahrnuje takové tvory jako jsou lvi, tygři, panteři, pumy a podobně.  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn 
 6 5 4 5 3 3 2 3 4 6 7 2 
 Pohyb: 10/60 
 Dovednosti: Infiltrace 3, Vnímání 2, Stopování 3, Boj beze zbraně 4 
 Schopnosti: Přirozené zbraně (drápy/kousnutí: poškození 5 fyz. Průraz 0)  
 
Medvěd 
 Existuje celá řada různých druhů medvědů, tentokrát se jedná o ty nebezpečné. 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn 
 9 4 4 8 3 3 2 4 4 6 6 1 
 Pohyb: 5/30 
 Dovednosti: Zastrašování 3, Vnímání 2, Stopování 3, Boj beze zbraně 4 
 Schopnosti: Přirozené zbraně (drápy/kousnutí: poškození 5 fyz. Průraz 0) 
 
Kůň 
 Standardní jezdecký kůň.  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn 
 8 5 5 8 3 3 1 2 2 6 8 1 
 Pohyb: 20/100 
 Dovednosti: Běh 3 
 Schopnosti: žádné 
 
Žralok 
 Obecně nejsou moc útoční, ale pach krve ve vodě je dokáže pěkně rozdráždit. Následující 
statistiky jsou pro menší žraloky. Žralok tygří nebo velký bílý žralok jsou větší a 
smrtonosnější 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn 
 3 5 5 3 1 4 1 2 2 6 9 1 
 Pohyb: 20/60 (plavání) 
 Dovednosti: Vnímání 2, Plavání 4, Boj beze zbraně 4 
 Schopnosti: Přirozená zbraň (kousnutí: poškození 5 fyz., Průraz 0)  
 
Vlk 
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 Vlci se stále drží v divočině, hlavně na území států původních obyvatel Ameriky. Loví ve 
smečkách od 6 do 98 jedinců, vede je alfa samec, který je větší a silnější (také to může být 
vlkodlak).  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn 
 2 3 3 2 3 3 2 3 3 6 6 2 
 Pohyb: 10/50 
 Dovednosti: Infiltrace 2, Vnímání 2, Stopování 2, Boj beze zbraně 4 
 Schopnosti: Přirozená zbraň (drápy/kousnutí: poškození 2 fyz., Průraz 0), Zlepšené smysly 
(čich) 
 
Paranormální tvorové 
 Jsou to jen některé druhy paranormálních tvorů, někteří jsou probuzené formy běžných 
zvířat, zatímco mnozí meta/lidé byli do různých forem přeměněni působením viru HMHVV 
(tedy virem lidsko-metalidského upírství). Ovšem původ některých druhů je stále pro 
parabiology tajemstvím.  
Barghest 
 Připomíná přerostlého mastifa, buď uhlově černého nebo sněhově bílého. Srst je velmi 
krátká, jen podél páteře tvoří chlupy jakési ostny. Má rudé oči a jeho sliny světélkují ve tmě 
působením zvláštních bakterií v jeho slinách. Během období páření loví sám, nebo v párech, 
po zbytek roku se ale zdržuje a loví ve smečkách až o 12 kusech. Některé korporace se snaží 
ho domestikovat ho využívat jako strážné zvíře, zatím se to ale moc nedaří.  
 Výskyt: Severní Amerika, Severní Evropa a dále po světě v bývalých britských koloniích - 
Austrálii, Hong-Kongu  i v Nairobi 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 7 5 6 5 3 3 1 3 4 6 9 2 4 
 Pohyb: 15/50 
 Dovednosti: Zastrašování 4, Vnímání 3, Stopování 3, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Duální přirozenost, Zlepšené smysly (sonar), Strach, Přirozená zbraň 
(Kousnutí: poškození 5 fyz. Průraz 0), Ochromující vytí 
 
Ďábelská krysa 
 Je nočním tvorem, zcela bet srsti, i s ocasem dorůstá délky 1 m, váží asi 4 kg. Loví a žije v 
hejnech až o 30 jedincích a počet mláďat ve vrhu a odolnost vůči jedům, to vše z ní dělá těžko 
vyhubitelného protivníka. 
 Výskyt: Městské oblasti po celém světě  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 2 5 5 1 5 5 2 3 2 6 10 1 3 
 Pohyb: 2/10 
 Dovednosti: Šplhání 3, Uhýbání 3, Infiltrace 4, Vnímání 4, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Ovládání zvířat (běžné krysy), Skrytí (jen na sebe), Imunita (toxiny), Přirozená 
zbraň (Kousnutí: poškození 1 fyz. Průraz 0, Dosah -1) 
 Slabiny: Alergie (sluneční světlo, mírná) 
 
Ghoul 
 Jsou to metalidé proměnění Kriegerovou formou HMHVV. Virus způsobil mnoho změn: 
ghoulové naprosto ztratili veškeré tělesné ochlupení, kůže zhrubla a zešedla, nehty se 
prodloužily, proměnily se v drápy, zuby se prodloužily a zaostřily. jejich oči jsou potažené 
bílou blankou, jsou slepí. Přeměna zničila jejich intelekt, ale někteří jedinci jsou docela 
inteligentní. 
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 Živí se mrtvou tkání meta/lidí i zvířat, potulují se a loví v tlupách od 6 do 20 jedinců. Žiji v 
izolovaných oblastech města dál od lidí, ale zase dost blízko potravě, tzn. blízko hřbitovů, 
márnic a nelegálních obchodů s orgány. 
 Výskyt: Osídlené oblasti po celém světě 
 Poznámka: Následující statistiky atributů platí pro ghouly proměněné z lidí, v případě 
proměněných metalidí patřičně upravte atributy. Někteří ghoulové mohou být Adepti, 
Mystičtí adepti nebo Kouzelníci.  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 7 3 5 6 1 4 2 5 3 5 9 1 1 
 Pohyb: dle metatypu 
 Dovednosti: Uchopování 2, Infiltrace 4, vnímání 3, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Duální přirozenost, Zlepšené smysly (sluch, čich), Přirozená zbraň (drápy: 
poškození 4 fyz.Průraz 0), Rozum 
 Slabiny: Alergie (sluneční světlo, lehká), Dietní požadavek (meta/lidské maso), Omezené 
smysly (slepota) 
 
Pekelný pes 
 Je uhlově černý pes, s rudýma očima, v kohoutku měří až 90 cm a váží až 100 kg. Je 
výborný predátor, loví ve velmi dobře organizovaných smečkách, ale obvykle si netroufne na 
nic většího, než je on sám. Svoji schopnost vydechovat oheň si většinou nechává na zastrašení 
a obranu. 
 Výskyt: Zalesněné oblasti Severní Ameriky, ale také často tam, kde se vyskytuje 
domestikovaný pes.  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 4 4 5 4 3 4 2 4 3 6 9 3 5 
 Pohyb: 15/50 
 Dovednosti: Exotické zbraně na dálku 4, Infiltrace 4, Zastrašování 3, Vnímání 3, Stopování 
5, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Duální přirozenost, Elementální útok (oheň), Zlepšené smysly (sluch, noční 
vidění, čich), Strach, Imunita vůči ohni, Přirozená zbraň (kousnutí: poškození 4 fyz., Průraz 
0) 
 Slabiny: žádné 
 
Mořský lid 
 Jeho zástupci mají humanoidní horní polovinu těla, která pokračuje v silný ocas s ploutví. 
Jejich ruce mají 3 prsty a palec s plovacími blánami. Jejich tvář má mírně protažené čelisti, 
podél páteře vyrůstá hřeben ploutvovitých  kostí. Tak trochu připomínají mořské panny a 
trítóny z legend. Je o nich známo, že používají jednoduché nástroje a mnozí parabiologové 
jim přisuzují meta/lidskou úroveň inteligence. 
 Výskyt: V mořích po celém světě, nejvíce však  V Severním a Keltském moři, kolem 
velkých korálových útesů, u pobřeží Bermud v Sargasovém moři.  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 5 3 7 7 3 3 3 3 3 6 10 1 1 
 Pohyb: 15/50 
 Dovednosti: Exotické zbraně na dálku 4, Infiltrace 4, Zastrašování 3, Vnímání 3, Stopování 
5, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Duální přirozenost, Rozum 
 Slabiny: Nevzdělanost 
 Někteří muži a ženy mořského lidu jsou kouzelníky, adepty nebo mystickými adepty.  
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Nága 
 Nága je velký, asi 10 m dlouhý had, ale se zkrácenou a zakulacenou hlavou. Existuje mnoho 
barevných variant, ale barevné znaky jsou tmavší na hřbetní části a světlejší na té břišní. Nága 
je nečinná při extrémní,m horku nebo chladu, živí se malými savci a žije v kamenných a 
skalnatých oblastech nebo ve strukturách vyrobených lidmi. Běžně je samotářská, ale už byly 
nalezeny skupiny nág až o 20 jedincích. Nejstarší nága v zajetí je stará 32 let. 
 Nágy jsou daleko inteligentnější než běžní plazi. Mohou se za krátký čas naučit i velmi 
sofistikované aktivity, také zárodky verbální a somatické komunikace.  Mnohými aktivisty za 
práva probuzených a parabiology jsou považovány za rozumné bytosti. 
 Výskyt: Indický subkontinent, Jihovýchodní Asie 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 5 2 4 6 4 4 3 3 4 6 8 1 4 
 Pohyb: 5/20 
 Dovednosti: Uchopování 4, šplhání 2, Vnímání 4, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Pancíř (2/3), Duální přirozenost, Stráž, Přirozená zbraň (kousnutí: poškození 5 
fyz., Průraz 0), Rozum, Jed 
 Slabiny: Nevzdělanost 
Některé nágy jsou kouzelníky, adepty nebo mystickými adepty.  
 
Sasquoč 
 Tento gigantický humanoid měří až 3 m, a váží až 300 kg. je porostlý dlouhými chlupy 
černé nebo tmavě hnědé barvy, staří jedinci jsou šediví. Od přírody jsou zvídaví, mírumilovní, 
bojují až když jsou napadeni. 
 V roce 2042 byl Spojenými národy uznán za rozumnou bytost, od té doby se jich několik 
usídlilo ve městech, jejich schopnost napodobovat zvuky jim zajistila uplatnění v zábavním 
průmyslu.  
 Výskyt: Zalesněné a hornaté oblasti Severní Ameriky a Asiee. Vyskytuje se i v Himalájích. 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 8 3 3 7 3 3 3 2 4 6 6 1 3 
 Pohyb: 15/35 
 Dovednosti: Uchopování 3, Zvířecí volání 5, Řemeslnost 2, Atletika (skupina dovedností) 
2, Infiltrace 3, Vnímání 4 
 Schopnosti: Rozum, Duální přirozenost, Napodobování 
 Slabiny: žádné 
 Sasqouči mají Dosah +1 a někteří jsou adepti, kouzelníci, nebo mystičtí adepti. 
 
Hromový pták 
 Je denním dravcem, s rudohnědým opeřením, rozpětím až 3 m, na hlavě má protáhlá pírka, 
která připomínají růžky. Je schopen seslat Blesk, a nebo spoléhá na blesky bouří, které dokáže 
přivolat.   
 Výskyt: Severní Amerika, Severní Asie. 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 3 3 6 3 1 5 1 3 2 6 11 1 6 
 Pohyb: 25/40 
 Dovednosti: Let 3, Vnímání4, Kouzlení 2, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Duální přirozenost, Zlepšené smysly (noční vidění), Vrozené kouzlo (Blesk), 
Přirozená zbraň (klovnutí/drápy: 5 fyz. Průraz 0), Ovládání počasí (Bouře) 
 Slabiny: žádné 
 
Upír 
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 Upíři jsou lidé, proměnění virem HMHVV. Kořistí jsou rozumné bytosti, ze kterých 
vysávají životní energii společně s krví. Je v nich zdá se více svědomí než v jiných typech 
virem proměněných bytostí, lépe čelí svému hladu. Někteří odmítají krmit se na 
nedobrovolných obětech, jiní si zase libují ve svých rolích predátorů. Pokud upír pozře něco 
jiného než krev, během hodiny se mu udělá špatně a musí to vyvrátit. Rovněž špatně snáší 
alkohol. (Považujte to za Nevolnost, viz toxiny). 
 Mnoho upírů má magické schopnosti, zdá se, že je v nich proměna probudila. Jsou pak 
schopni používat kouzla a magii stejně jako meta/lidé. Právě upíří kouzelníci byli zřejmě 
inspirací pro legendy, podle kterých se mohli upíři měnit ve vlky a  netopýry anebo mohli 
uhranout oběť. 
 Výskyt: Osídlené oblasti celého světa. 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 3 5 5 3 5 4 3 4 3 2k6-1 9 2 3 
 Pohyb: 10/25 
 Dovednosti: Infiltrace 3, Vnímání 3, plížení 4, Boj beze zbraně 3 
 Schopnosti: Zlepšené smysly (sluch, čich, termografie,)Vsávání esence, Imunita (věk, 
patogeny, toxiny), Infekce, Mlžná forma, Přirozená zbraň (kousnutí: poškození 2 fyz., Průraz 
0, Dosah -1), regenerace, Rozum 
 Slabiny: Alergie (sluneční svit, vážná), Alergie (dřevo, mírná), Dietní požadavek (krev), 
Ztráta esence 
 Někteří upíři jsou adepti , mystičtí adepti nebo kouzelníci. Upíři mají také menší vztlak ve 
vodě, mají postih - 4 na testy plavání.Jsou také zvláštním způsobem náchylní na nedostatek 
vzduchu, jsou li bez vzduchu déle než ( esence) minut, upadnou do bezvědomí. Pokud  jsou 
ale potom opět vystaveni vzduchu proberou se během minuty. 
 
Mněňavec 
 Tito tvorové jsou vlastně jednou z odpovědí probuzeného světa na staré legendy o lidech 
schopných se měnit do zvířecích podob. Pravda je ovšem mnohem složitější, původně šlo 
pravděpodobně o skupinu probuzených zvířat, v jejichž slinách byl přítomen zmutovaný vir 
HMHVV, který se záhy přenesl na oběti zraněné jejich kousnutím. Tito lidé či metalidé pak 
získali podivné chutě i schopnosti a to především schopnost přemněny. Někteří z nich jsou 
schopni se měnit pouze při úplňku, jiní jsou schopni svou přeměnu kontrolovat, ovšem vždy  
od západu slunce do jeho východu. Mněňavci si do své lidské (metalidské) přirozenosti 
přinesou cosi ze svojí nové podoby. Z vlčí podoby, husté obočí či ochlupení, z kočičí pružnost 
pohybů a jistou pohodlnost, nebo z medvědí podoby větší vzrůst či povahu. Jinak jsou ovšem 
takřka nerozeznatelní od obyčejných metalidí (lidí), pokud ovšem právě není noc či úplněk.☺ 
Některými šamanickými tradicemi jsou lidé promněnění v mněňavce považováni za 
požehnané a jako takoví jsou ctěni, zejména pokud jsou navíc ještě magicky aktivní coby 
šamani.    
 Výskyt: Osídlené oblasti celého světa. 
 Lidská podoba: Viz. daná rasa plus bonusy +2 ke dvěma fyz. atributům pro zvíře typickým
 Zvířecí odoba: viz. zvíře  
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 +2  +1 +1 +3  zvíře zvíře lidská  lidská lidská  6 +2 2 3 
 Pohyb: dle zvířete či rasy 
 Dovednosti: Infiltrace 2, Vnímání 4, stopování 3, Boj beze zbraně 4 
 Schopnosti: Zlepšené smysly (sluch, čich, noční vidění), Přirozená zbraň (dle zvířete), 
Rychlé léčení (viz. výhody), Rozum, Promněna. 
 Slabiny: Alergie (stříbro, mírná), Nemožnost proměny během dne, Dietní požadavek 
(syrové maso z ulovené oběti). 
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Wendigo  
    Je ork , proměněný virem HMHVV. Vypadá jako silná humanoid a 2,3 m vysoký, s černou 
kůží a dlouhými bělostnými chlupy. Jeho špičáky jsou prodloužené a silné, a to horní i dolní . 
Wendigové se krmí na mase lidí a metalidí společně s jeho konzumací vstřebávají životní sílu. 
Obvykle nutní obě't aby se  účastnila kanibalským hodům.To vyvolává u oběti pocit závislosti 
a tak pak Wendigovi pomáhá s jeho činností. Tak se vytvářejí celé tajné kanibalské 
společnosti, ovšem členové těchto spolků si jen těžko ve své závislosti uvědomí, že se stanou 
příštím obědem Wendiga.  
    Všichni Wendigové jsou Probuzeni a své magické schopnosti využívají  ke zlepšení svého 
lovu. Často se maskují šalebnými kouzly, aby se mohli volně procházet mezi svými příštími 
oběťmi. 
   Výskyt: zalesněné a městské oblasti po celém světě. 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 6 2 3 5 4 3 3 5 3 2k6-1 6 2 3 
 Pohyb: 10/25 
 Dovednosti: Uchopování 2, Astrální boj 2, Vyvolávání (skupina dov.) 2, čarodějnictví 
(skupina dov.) 3, Infiltrace 3, Zastrašování 3, Vnímání 3, Boj beze zbraně 4  
 Schopnosti: Zlepšené smysly (sluch, noční vidění, čich, ostrost vidění), Vysávání esence, 
Strach, Imunita (stárnutí, patogeny, jedy), Infekce, Vliv, přirozené zbraně (kousnutí, drápy: 
poškození 5fyz., Průraz 0), Regenerace 
 Slabiny: Alergie (železité kovy, mírná), Alergie (sluneční svit, mírná), Dietní požadavek 
(meta/lidské maso), Ztráta esence. 
 Všichni wendigové jsou kouzelníci. 
 
 
Duchové 
 Přicházejí z astrálního plánu. Ti níže popsaní mohou být povoláni kouzelníky (viz 
Vyvolávání). Jim přisouzené atributy platí jen, když se zmaterializují, minimální atribut je 1. 
Jinak v astrálu používají pro všechny své atributy svoji účinnost. 
 Jako dodatek ke svým běžným schopnostem má každý duch 1 volitelnou schopnost navíc za 
každé celé 3 body své účinnosti. Tuto schopnost vybírá kouzelník při povolání ducha, později 
se nedá měnit. 
 Jejich dovednosti mají vždy hodnocení jejich účinnosti. Duchové Ohně, Vody, Země, 
Vzduchu, 4lověka a Zvířat mají všichni astrální iniciativu účx2, a mají 3 jednání v kole. 
 
Duchové vzduchu 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 úč úč+3 účx4 úč-3 úč úč úč úč úč    úč účx5 2 úč 
 Pohyb: 15/75 (let) 
 Dovednosti: Uchopování, Astrální boj, Uhýbání, Exotická zbraň na dálku, Let, Vnímání, 
Boje beze zbraně 
 Schopnosti: Nehoda, Astrální forma, Skrytí, Zmatení, Pohlcení, Materializace, Pohyb, 
Rozum, Vyhledávání 
 Volitelné schopnosti: Elementální útok, Energetická aura, Strach, Stráž, Zhoubný dech, 
Psychokineze 
  
Duchové Zvířat 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 úč+2 úč+1 účx2 úč+2 úč úč úč úč úč    úč účx3 2 úč 
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 Pohyb: 10/45 
 Dovednosti: Uchopování, Astrální boj, Uhýbání, Vnímání, Boje beze zbraně 
 Schopnosti: Ovládání zvířat, Astrální forma, Zlepšené smysly (sluch, noční vidění, čich), 
Strach, Materializace, Pohyb, Rozum 
 Volitelné schopnosti: Skrytí, Zmatení, Stráž, Přirozená zbraň (poškození = účinnost, fyz., 
Průraz 0), Zhoubný dech, Vyhledávání, Jed 
 
 Duchové Země 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 úč+4 úč-1 účx2 úč+4 úč úč úč úč úč    úč účx3 2 úč 
 Pohyb: 10/25 
 Dovednosti: Uchopování, Astrální boj, Uhýbání, Vnímání, Boje beze zbraně, Exotická 
zbraň na dálku 
 Schopnosti: Astrální forma, Svázání, Stráž, Materializace, Pohyb, Rozum, Vyhledávání 
 Volitelné schopnosti: Skrytí, Zmatení, Pohlcení, Elementální útok, Strach 
 
Duchové Ohně 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 úč+1 úč+2 účx3 úč-2 úč úč úč úč úč    úč účx4 2 úč 
 Pohyb: 15/40 (let) 
 Dovednosti: Uchopování, Astrální boj, Uhýbání, Vnímání, Boj beze zbraně, Exotická zbraň 
na dálku, Let 
 Schopnosti: Nehoda, Astrální forma, Zmatení, Elementální útok, Energetická aura, 
Pohlcení, Materializace, Rozum 
 Volitelné schopnosti: Strach, Stráž, Zhoubný dech, Vyhledávání 
 Slabiny: Alergie (voda, vážná) 
 
Duchové Člověka 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 úč+1 úč účx2 úč-2 úč úč úč úč úč    úč účx3 2 úč 
 Pohyb: 10/25 
 Dovednosti: Uchopování, Astrální boj, Uhýbání, Vnímání, Boj beze zbraně, Kouzlení 
 Schopnosti: Nehoda, Astrální forma, Skrytí, Zmatení, Zlepšené smysly (noční vidění, 
termografie), Stráž, Vliv, Materializace, Rozum, Vyhledávání 
 Volitelné schopnosti: Strach, Vrozené kouzlo (jakékoli známé povolavateli), Pohyb, 
Psychokineze 
 
Duchové Vody 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 úč+2 úč účx2 úč úč úč úč úč úč    úč účx3 2 úč 
 Pohyb: 10/25 (30/75 plavání) 
 Dovednosti: Uchopování, Astrální boj, Uhýbání, Vnímání, Boj beze zbraně, Exotická zbraň 
na dálku 
 Schopnosti: Astrální forma, Skrytí, Zmatení, Pohlcení, Materializace, Pohyb, Rozum, 
Vyhledávání 
 Volitelné schopnosti: Nehoda, Svázání, Elementální útok, Energetická aura, Stráž, 
Ovládání počasí 
 Slabiny: Alergie (oheň, vážná) 
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Duchové Pozorovatelé 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 
 Pohyb: 10/25 (30/75 plavání) 
 Dovednosti: Uchopování 1, Astrální boj 1, Uhýbání 1 
 Schopnosti: Astrální forma, Vyhledávání 
 Pozorovatelé se nemohou materializovat, zůstávají vždy v astrálu. Jejich účinnost je vždy 1. 
 
 
Dračí formy 
 popisují různé druhy draků, vyskytujících se po celém světě. Tito plazi disponují vysokou 
inteligencí. To málo, co se o nich ví, o jejich původu a příchodu, je známo od velkého draka 
Dunkelzahna, který jako první po Probuzení poskytl médiím vysvětlující rozhovor. 
 Draci jsou obvykle samotáři, vyhýbají se zbytečným kontaktům s ostatními rasami. Ovšem 
několik draků hraje v Šestém světě,významnou roli.  
 Všichni draci jsou mocnými kouzelníky, praktikují své vlastní tradice, daleko za hranicemi 
pochopení meta/lidí. 
 Dračí řeč - Draci jsou neschopni vokální řeči, ale mohou telepaticky komunikovat s 
jakoukoli bytostí v dohledu. Ovšem tuto řeč nejsou schopny zaznamenat mikrofony či 
podobné technologie a tak se draci musí v tomto ohledu spolehnout na nějakého 
meta/lidského překladatele. 
 Dovednosti: Uchopování 8, Vyvolávání (skupina dov.) 6, Exotické zbraně na dálku 6, Let 6 
(u leviatanů Plavání 6), Vnímání 6, Čarodějnictví (skupina dov.) 8, Boj beze zbraně 6 
 Vrozené schopnosti (mají je všichni draci): Dračí řeč, Duální přirozenost, Elementální 
útok (obvykle oheň), Zlepšené smysly (čich, noční vidění, termografie, vysokofrekvenční 
sluch) Tvrzený pancíř (8/8), Mystický pancíř (8), Přirozené zbraně(drápy, kousnutí: 
poškození 10 fyz. Průraz -2), Rozum 
 Individuální schopnosti: Ovládání zvířat, Donucení, Korozívní plivnutí, Strach, Vliv, 
Zhoubný dech, Jed 
 Všichni draci jsou Kouzelníci a znají většinu kouzel. Mají +2 Dosah. 
 
Východní draci 
 Jejich přirozeným domovem je ASie. Tělo s hlavou měří na délku asi 15m, ocas zhruba 
dalších 15 m, ale v kohoutku jsou vysocí asi kolem 2m. Mají tedy hadovitý tvar, širokou 
nízkou hlavu s protáhlými čelistmi. Za očima jim vyrůstá několik  párů rohů a u nozder 
vyrůstají dlouhé vousy. Celé tělo pokrývá šupinatý pancíř, má velmi obratné packy se čtyřmi 
prsty (jeden je postaven proti ostatním), každý prst končí dlouhým drápem. Obvyklá barva je 
zelená se zlatými skvrnami, ale je mnoho jiných barevných možností. 
 Siruš: Je jakousi variací východního draka, má ale delší končetiny a ocas naopak kratší, 
postrádá vousy. Na rozdíl od východních draků, jejich packy postrádají obratnost, všechny 
čtyři prsty směřují dopředu, bez opozičního palce. jeho barva má zemité odstíny. V herních 
statistikách je ovšem velmi podobný. 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 14 8 8 35 9 8 10 8 6 1k6+6 16 2 Esence 
 Pohyb: 15/50 (30/100 let) 
 
Opeření hadi 
 Jejich domovem je Jižní a Střední Amerika, stejně jako Afrika. Obvykle měří od hlavy po 
konec ocasu 20m. Je to dračí forma jen s jedním párem končetin a jedním párem křídel. 
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Končetiny jsou za křídly, mají 5 prstů, z nichž jeden je postaven proti ostatním. To dává jeho 
packám velikou obratnost. 
 Jejich tělo i křídla jsou pokryta barevnými pery obvykle v duhových barvách. také mají 
obvykle jedový váček spojený s ostnem na ocase nebo pod zuby. 
   T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 12 4 8 30 8 8 8 8 6 1k6+6 16 2 Esence 
 Pohyb: 15/50 (30/100 let) 
 
Leviatani 
 Také mořští draci, jsou obyvateli hlubin. Jejich hadovité tělo měří i s hlavou obvykle 25 m 
na délku, mají 4 končetiny opatřené drápy, prsty jsou spojené plovacími blanami. Ačkoliv 
mají jeden prst obrácen proti ostatním, jejich packy nejsou příliš obratné. Na souši jsou 
pomalí, ale ve vodě se plně projeví výhoda jejich stavby těla pro život pod vodou. Mohou 
dýchat kyslík z vody i ze vzduchu, ale žádný dosud nebyl pozorován dlouhodobě na souši. 
Dlouhá protáhlá hlava je u nich vybavena mocnými zuby, jejich šupiny jsou drobné a hladké. 
Jejich zbarvení je obvykle někde na hranici mezi šedou a zelenou barvou. 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 13 4 8 35 8 8 8 8 6 6+1k6 16 2 Esence 
 Pohyb: 15/30 (30/75 plavání) 
 
Západní draci 
 Jejich domovem je Evropa a některé části Západní Asie. Jejich hlava s tělem je obvykle 
dlouhá 20m, ocas měří kolem 17 m, ramena jsou posazena ve výši asi 3 m nad zemí, dlouhá 
hlava je posazena na konci dlouhého krku. Mají 2 páry končetina a1 pár křídel, jejich rozpětí 
je kolem 30 m. Přední končetiny mají jeden prst v opozici proti ostatním. Podél páteře mohou 
vyrůstat různé ostny, hlava může být ozdobena rohy. Obvykle jsou jednobarevní, nejtmavší 
na hřbetě, nesvětlejší na bocích a břiše. Šupiny jsou velké a pevné, někteří draci přes ně mají 
ještě jakési kostěné plátování. 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 15 7 8 40 8 8 8 8 6 6+1k6 16 2 Esence 
 Pohyb: 15/40 (30/60 let) 
 
Velcí draci 
 Jsou skutečně velkým podruhem běžných draků. Mezi běžnými draky běžných druhů se 
najde aspoň jeden velký.Při rozpoznávání je velikost skutečně dobrým faktorem, ale není to 
pravidlem. Obvykle jsou o 50% větší než jejich běžní bratři z daného druhu. Jsou vysoce 
inteligentní, mluví mnoha lidskými jazyky. Jsou to velcí hráči, mocní kouzelníci, vzdálení na 
hony pouličním záležitostem.pokud se s ním runner potká, může si gratulovat.  
 Metalidská forma - Tu mají velcí draci a jen velcí draci.Komplexní akcí se může drak 
proměnit do vybrané meta/lidské podoby. Dělají to jen výjimečně, v meta/lidské podobě jsou 
přece jen zranitelní (jejich fyzické atributy se změní podle podoby).Obvykle mají v zásobě 
prostředky jak přežít překvapivý útok i v meta/lidské podobě, proměna zpět pak obvykle 
útočníky přesvědčí, že přestřelili. Pokud se do metalidské podoby přemění menší draci, pak je 
práce kouzla a ne metalidské formy. 
 Pokřivený osud - Velcí draci mají vrozenou schopnost pohrát si s koly osudu pouhou svou 
vůlí. Mají jistou moc nad používáním Štěstí u jiných bytostí. Tuto schopnost lze použít pro 
následné efekty: 
 - Volnou akcí může vynaložením svého bodu Štěstí zmařit použití bodu štěstí jiné bytosti v 
dohledu. Ta už svůj bod použila ale marně. Drak ale takto nemůže negovat pálení bodu Štěstí. 
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 - Drak může vynaložením bodu svého Štěstí a jednoduchou akcí donutit bytost v dohledu, 
aby hodila v daném testu znovu kostkami, na kterých jí padl úspěch. Kostkami, na kterých 
úspěch nepadl se znova nehází. Bytosti se pak počítá nový výsledek kostek. Cílová bytost 
může utratit bod Štěstí, aby drakovi tuto schopnost zmařila. 
 - Drak může propůjčit body svého vlastního Štěstí a předat je bytosti v dohledu. To může 
zvednout Štěstí příjemce nad jeho plný limit, ale tyto dodatečné body se neobnovují. Jinými 
slovy: buď je příjemce použije, nebo je ztratí. Po tomto skutku se propůjčené body vrátí zpět 
drakovi 
 
 Ke svým základním atributům svého druhu má velký drak tyto bonusy: 
 T Obr Re Sil Cha Int Log Vůle Št ES Inic Jedn Magie 
 +10 +3 +3 +10 +5 +5 +5 +5 6    12 +8 3 12 
 Pohyb: x 1,5 
 Dovednosti: Vyvolávání 8, Let 6, Čarodějnictví 10 
 Dodatečné individuální schopnosti: Tvrzený pancíř (+12), Metalidská forma, Mystický 
pancíř (+12), Pokřivený osud. 

Vybavení 
 
 Jen opět poznamenávám, že při tvorbě nemohou mít postavy žádné vybavení o vyšším 
hodnocení než 6 a dostupností vyšší než 12. Jakmile se ale hra rozběhne, již to neplatí. Je to 
na GM a hráčích. 
 

Charakteristiky výbavy 
 
 Munice - Popisuje kolik nábojů zbraň nese a v závorce za údajem způsob nabíjení: 
 (p) přerušení akce, (z) zásobník, (bz) bubnový zásobník,  (přn) nabíjení zepředu, (vnz) vnitřní 
zásobník, (b) bubínek, (ps) pás 
 Pancíř - Má vždy dva údaje, údaj před lomítkem je balistické hodnocení pancíře, za 
lomítkem nárazové hodnocení pancíře (například 6/8) 
 Průraz pancíře - Udává hodnotu Průrazu, kladný údaj se k hodnocení přičte, záporný 
odečte. 
 Dostupnost - Vybavení bez dostupnosti lze koupit v běžném obchodě, má - li dostupnost, 
není to tak lehké (viz Dostupnost). Písmena v závorce udávají, zda je zboží omezené (omez.), 
či zakázané (zak.). Pokud za zbožím není žádná taková značka, pak je považováno za legální. 
 Exploze - Udává hodnotu poškození, o kterou se snižuje základní poškození zbraně za 
každý délkový údaj (obvykle metr) od epicentra výbuchu. 
 Kapacita - Do některých zařízení lze zabudovat ještě další doplňky. Taková zařízení mají 
hodnotu volné kapacity a doplňky zase mají cenu kapacity (ta je uvedena v závorkách). 
Některé doplňky kyberwaru mohou být vestavěny buď jen za cenu esence, nebo jen za cenu 
kapacity. 
 Modifikátor Utajitelnosti  - Udává, jak dobře lze danou věc ukrýt. Slouží jako postih či 
bonus na test Vnímání a Intuice. 
 Cena - Udává základní cenu v nuyenech. Pokud je zboží omezené nebo zakázané, ilegální, 
cena může být i vyšší, nebo naopak nižší, záleží na podmínkách, které panují na černém trhu. 
 Hodnota poškození (pošk.) - Udává, jaké zranění způsobí zbraň při zásahu cíle. Skládá se z 
čísla a údaje v závorce, (fyz.) pro fyzické zranění, (om.) pro omráčení. Pokud je uvedeno (fl.) 
pak to znamená, že poškození a průraz je už započítám pro flešetovou munici, (el.) pak 
znamená, že zbraň způsobuje elektrické poškození.  
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 Hodnocení zařízení - Přidává kostky k testům, kdy se zařízení používá. V některých 
případech lze hodnocení zařízení použít místo atributu postavy, například když je autodok 
připojen k pacientovi bez asistence postavy. 
 Cena esence - Udává, kolik ubírá daný kyberware a bioware z esence postavy. Ztracená 
esence za bioware a kyberware se vede odděleně, ten vyšší údaj se odečte celý a z toho 
druhého jen polovina. 
 Mód - Je režim palby zbraně. (JR) jsou jednotlivé rány, (PA) je poloautomatika, (D) je 
dávka a (A) je automatická dávka. 
 Montáž - Určuje, na jakou část zbraně lze zabudovat daný doplněk zbraně, tedy pod hlaveň, 
na hlaveň nebo na závěr. Metací zbraně mohou být vybaveny jen laserovým zaměřovačem a 
smartgunem. Příruční pistole nemohou mít doplňky, na pistole (i automatické) se dají 
namontovat doplňky na hlaveň a závěr, na samopaly, všechny pušky a těžké zbraně se dají 
doplňky namontovat na závěr, na hlaveň i pod ní. 
 Dosah - U zbraní na blízko, bojovník s delším dosahem má výhodu nad soupeřem s kratším 
dosahem 
 Kompenzace zpětného rázu(KZPR) - Je hodnotou kompenzace zpětného rázu, který zbraň 
nabízí. Je - li údaj v závorce, dá se použít jen když používány všechny integrované součásti 
zbraně. 
 Hodnocení Signálu - Výchozí síla elektronického vysílání. 
 
Nošení výbavy  
 Pokud to postavy nějak nepřehánějí, není třeba zavádět nějaká pravidla a evidenci váhy 
vybavení, kterou postava nese. Nastanou ale situace, kdy to může být důležité. Použijte 
pravidla v kapitole Zvedání a nošení. Postava unese bez problémů Síla x 10 kg. Za každých 5 
kg na tuto mez má postih -1.Úplné maximum je Síla x 20 kg. 
 
Úprava výbavy dle rasy 
 U běžných věcí nemusí trpaslíci ani trollové nic připlácet, celá řada věcí se vyrábí už v 
úpravě pro tyto rasy.U méně běžného zboží se může cena za úpravu pohybovat někde mezi 10 
a 25% původní ceny. Pokud postava používá věc neupravenou pro svoji rasu, má postih-2. To 
platí i obráceně a kumulativně, tedy užívá li elf věc pro trpaslíka, má postih -2, používá - li 
trpaslík věc pro trolla, má postih -4. 
 
Utajitelnost výbavy 
 
 Někdy je dobré zbraně skrýt. S příruční pistolí nebude problém, ale chcete li pronést katanu 
pod kabátem, problém být může.  
 Pokud si někdo chce všimnout, zda má druhá osoba nějakou ukrytou věc, hází se test 
vnímání s modifikátory utajitelnosti zbraně. Pokud se ten druhý snaží věc aktivně schovat, 
pak je to opoziční test, s Ukrýváním + Obratností na straně ukrývající osoby. 
 Některé věci jsou vyráběné tak, aby něco lépe ukryly, jejich bonusy či postihy přidejte k 
testu. 
 Pokud někdo postavu fyzicky prohledává (bez svlékání ovšem), hází se Obratnost + Intuice, 
a modifikátory za utajitelnost jsou jen poloviční, zaokrouhleno dolů. 
 
 Modifikátor Utajitelnosti P říklady 
 -6 RFID označení, štěnice, mikrosonda,  
 -4 příruční pistole, monobič, munice, kreditka, sekvencér,  
  soft čipy 
 -2 lehká pistole, nůž, mikrogranát, rušička, minisonda 
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 +0 těžká pistole, tázer, granát, komlink 
 +2 automatická pistole, medkit, kyj 
 +4  samopal, mačeta 
 +6 útočná puška 
 
 
Dostupnost 
 
 Mnoho runnerů kupuje na černém trhu i věci, které by tam kupovat nemuseli, neboť mnohé 
obchody si uchovávají záznamy o tom, kdo, kdy a co kupoval. 
 Pokud se nějaká důležitá věc kupuje na černém trhu, hází si postava, (nebo zastupující 
kontakt) rozšířený test Vyjednávání + Charisma, prahové číslo je Dostupnost a interval hodů 
závisí na ceně zboží: do 100 ¥ 12 hodin, 101 - 1000 ¥ 1 den, 1001 - 10 000 ¥ 2 dny a nad 10 
000 ¥ 1 týden. Pokud padne fatál, může se urazit někdo důležitý, pokud kritický fatál, může se 
o úmyslech postavy doslechnout někdo nepovolaný, může se naštvat prodejce, nebo se může 
postava nevědomky připlést do nějaké akce či průšvihu na černém trhu. 
 Postava může proces urychlit, o každých 25% z ceny navíc, které je postava ochotna 
připlatit, dostane na test o 1 kostku více. (maximálně si lze však takto dokoupit 10 kostek). 
 Cenu může ovlivnit i situace na černém trhu nebo původ kupovaného zboží. Co když si 
třeba postava koupí pistoli, kterou hledá policie, neboť s ní někdo někoho zastřelil? Nechť se 
GM inspiruje tímto přehledem: 
  
 Věc je padělek -20% 
 Věc je ukradena -20% 
 Věc je použitá -20% 
 Věc byla použita při zločinu, který se  
 vyšetřuje -10% 
 Cenová válka mezi dealery -10% 
 Trh je přesycen -10% 
 Distribuční kanál je zmonopolizován +20% 
 Trh je nasuchu +20% 
 
 Obchod s kradeným zbožím 
 Postava se může pokusit prodat na černém trhu věci, ke kterým se dostala během runu. Čím 
vyšší je dostupnost věci, tím vyšší cenu postava dostane Základní nabízená cena kradeného 
zboží je 30% ceny. Hází se rozšířený test Vyjednávání + Charisma (10, 6 hodin). Postava si 
může k testu přidat kostky Dostupnosti zboží. Pokud chce postava sehnat kupce rychleji, za 
každých 5% snížení ceny dostane 1 kostku navíc. 
 Postava nemusí věc prodávat sama, může to za ni udělat kontakt, ten si však z prodeje 
vezme svá procenta. 
 
Legalita 
  
 Pro jednoduchost jsou 3 stupně toho, jaká může věc být ve vztahu k zákonu: 
 Legální - Věc se zcela běžně prodává a kupuje, přenáší, transportuje a vlastní. 
 Omezená - Věc se může kupovat, vlastnit a přenášet jen za určitých podmínek. Je třeba mít 
povolení, licenci. (Například na pistoli je třeba zbrojní průkaz, ale ten se váže k OIČ. Máte - li 
faleš OIČ, máte k tomu i falešný zbrojní průkaz. Pokud tou pistolí někoho zabijete a chytí vás, 
je vám to nanic, ledaže byste utekli a nechali si udělat novou identitu). 



 208

 Zakázaná - Věc nemůže být nikdy legálně koupena či vlastněna, přenášena či používána 
soukromou osobou. Čili, nenechte se chytit. 
 
Stupně kyberwaru a biowaru 
 Během vytváření postavy si lze zakoupit jen standardní ware a alfa verzi. Doplňky 
kyberwaru musí být na stejném stupni vylepšení jako jeho základová část. 
 
 Stupeň Cena esence Násobitel ceny v ¥  
 Standard x 1 x 1 
 Alfaware x 0,8 x 2 
 Betaware x 0,7 x 4 
 Deltaware x 0,5 x 10 
 
 
 

Ceník služeb a života ve světě Shadowrunu 
 
  
 Pro lepší představu hráčů a GM o cenách ve světě Shadowrunu je tu ceník převážně služeb, 
které by postavy mohly využít. 
 
Služby Cena v ¥  
 Dataterminál 5 / min. 
 Prádelna 5 
 Soukromá místnost/restaurace/klub 100 / hod. 
 Soukromá místnost se soukromým vybavením 200 / hod. 
 Bezpečný dům 500 / den 
 Prostitutka 20 - 50 
 Salón s loutkami (prostitutky s BTL čipy, drženy často proti jejich vůli) 50 / hod. 
 Eskortní služba 100 / hod 
 Ochranka 200 / den 
 Zdravotní pojištění 200 / den 
Ubytování 
 Rakvový hotel (24 hodin) 30 
 Hostel (24 hodin) 30 
 Motelový pokoj (za hodinu) 20 
 Motelový pokoj /24 hodin) 100 
 Hotelový pokoj (24 hodin) 200 
 Apartmá (24 hodin) 500 
 Luxusní apartmá (24 hodin) 1000 
Jídlo (za osobu) 
 Strojové jídlo 2 
 Rychlé občerstvení 5 - 10 
 Snídaně nebo večeře 10 - 15 
 Oběd (hlavní jídlo dne) 20 - 25 
 Večeře v dobré restauraci 100 - 200 
Zábava 
 Vstup do nočního klubu 15 - 20 
 Živé vystoupení 10 - 200 
 Standardní pití 5 
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 Lepší pití 10 - 15 
 Lístek na hlavní sportovní událost 20 - 50 
 Sezónní lístek 2000 
 Trideo kino, simulace 15 
 Sim herna 30 / hod. 
Cestování 
 Veřejná doprava (dráha, bus) 1 / 10 km 
 Veřejná doprava (týdenní lístek) 20 
 Taxi 1 / 1 km 
 Taxi v nebezpečených oblastech 10 / 1 km 
 Parkování( 1 hod) 6 
                 (celodenní) 25 
 Pronájem auta (1 den) 100 
                         (1 týden) 500 
 Letecká přeprava 0,1 / 1 km 
 Suborbitální lety 0,5 / 1 km 
 Lokální lety 1 / 1 km 
 Železnice 0,2 / 1 km 
 Bus 0,1 / 1 km 
 1 měsíční lístek na bus / vlak 250 
Tělesná móda 
 Tetování 50 - 1000 
 Barvení celého těla 275 
 Piercing 20 -. 250 
 Branding 150 - 500 
 
 

Zbraně na blízko 
 
Čepele Dosah Poškození Průraz Dostupnost Cena v ¥  
Bojová sekera 2 (Sil/2+4) fyz. -1 8 omez.  600 
Předloketní čepele ~ (Sil/2+2) fyz. ~ 6 omez. 150 
Katana 1 (Sil/2+3) fyz. -1 4 omez. 1000 
Nůž ~ (Sil/2+1) fyz. ~ ~ 20 
Monomeč 1 (Sil/2+3) fyz. -1 8 omez. 750 
Nůž pro přežití ~ (Sil/2+1) fyz. -1 ~ 50 
Meč 1 (Sil/2+3) fyz. ~ 4 omez. 350 
 
Kyje 
Kyj 1 (Sil/2+1) fyz. ~ ~ 30 
Teleskopický obušek 1 (Sil/2+1) fyz. ~ ~ 50 
Pendrek ~ (Sil/2+1) om. ~ ~ 30 
Hůl 2 (Sil/2+2) fyz ~ ~ 50 
Elektrický obušek 1 6 om (el.) - polovina 4 omez. 400 
 
Exotické zbraně na blízko 
Tyčové zbraně 2 (Sil/2+2) fyz -2 4 omez 1000 
Monobič 2 8 fyz -4 12 zak. 3000 
 Pokud postava bojuje monobičem a padne jí fatál, trefí něco kolem sebe co nechtěla, pokud 
padne kritický fatál, sekne sama sebe. 
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Beze zbraně 
Šokové rukavice ~ 5 om. (el.) - polovina 3 omez. 200 
 V těchto rukavicích je baterie, stačí na 10 výbojů. 
 

Projektilové a vrhací zbraně 
 Luky  - Každý luk je stavěn na minimální sílu, kterou musí střelec mít. Od ní se také 
odvozuje jeho poškození a dostřel. Pokud postava nemá dostatečnou sílu, má postih -2 za 
každý bod Síly, který ji chybí. 
 Kuše - Pokud nemáte historický kousek, pak moderní kuše mají automatické dobíjecí 
zařízení (kuše pak nepotřebuje akci příprava zbraně). Obvyklý je i vnitřní zásobník na 4 
šipky. 
 Injek ční šípy / šipky - Kromě toho, že normálně zraní, ještě do rány vypustí toxin z 
ampulky, která je součástí šípu / šipky, musí ale způsobit aspoň 1 čtverec zranění. U toxinu 
počítejte s injekčním přenosem. 
 
Luky Poškození Průraz Dostupnost     Cena v ¥  
Luk (min. Sil+2) fyz ~ 2 hodn.x100 
 Šíp ~ ~ 2 5  
 Injekční šíp ~ ~ 8 omez 50 
Kuše 
Lehká kuše 3 fyz ~ 2 300 
Střední kuše 5 fyz ~ 4 omez 500 
Těžká kuše 7 fyz -1 8 omez 750 
 Šipka ~ ~ 2 5 
 Injekční šipka ~ ~ 2 50 
 
Vrhací zbraně 
Šuriken (Sil/2) fyz ~ 2 30 
Vrhací nůž (Sil/2+1) fyz ~ 2 20 
 
 

Palné zbraně 
 Obvyklé je digitální počitadlo  munice, bezdrátový přístup. Zbraně se obvykle vyrábí pro 
munici s nábojnicemi a pro munici beznábojnicovou. Zbraň může střílet obojí, ne však bez 
patřičné úpravy. 
 
Typ zbraně Poškození Průraz Mód KZPR Munice Dostupnost Cena v ¥ 
Tázery (dovednost Pistole) 
Defiance EX Shocker 8om.(el) -pol. JR ~ 4 (vnz) ~ 150 
Yamaha Pulsar 6 om.(el) -pol. PA ~ 4 (vnz) ~ 150 
 
Příruční pistole (dovednost Pistole) 
Raecor Sting 6 fyz (fl.) +2 JR ~ 5 (z) 6 omez 350 
 -tato zbraň je nezjistitelná MAD detektory (detektory kovů) 
Streetline Special 4 fyz ~ JR ~ 6 (z) 4 omez 100 
 
Lehké pistole (dovednost Pistole) 
Colt America L36 4 fyz ~ PA ~ 11 (z) 4 omez 150 
Fichetti Security 600 4 fyz ~ PA (1) 30 (z) 6 omez 450 
 -obsahuje už laserový zaměřovač 
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Hammerli 620S 4 fyz ~ PA 1 6 (z) 8 omez 650 
 - obsahuje smartgun, plynoventilační systém 1 a má dostřel těžké pistole 
Yamaha Sakura F. 4 fyz ~ PA/D (1)     10(přn)x4 10 omez 2000 
 Má 4 hlavně, náboje řazené za sebou v hlavni, elektronicky odpalované, lze střílet jen úzkou 
dávkou, ale druhá dávka má postih jen -1 
  
Těžké pistole (dovednost Pistole) 
Ares Predator IV 5 fyz. -1 PA ~ 15 (z) 4 omez. 350 
 - obsahuje smartgun 
Ares Viper Silvergun 8 fyz. (fl.) +2 PA/D ~ 30 (z) 5 omez. 500 
 - střílí flešety 
Colt Manhunter 5 fyz -1 PA ~ 16 (z) 4 omez 300 
Rem. Roomsweeper 5 fyz. -1 PA ~ 8 (vnz) 6 omez 250 
 -brokové náboje 7 fyz (fl.) +2 
Ruger Sup. Warhawk 6 fyz -2 JR ~ 6 (b) 3 omez 250 
 
 
 
Typ zbraně Poškození Průraz Mód KZPR Munice Dostupnost Cena v ¥  
Automatické pistole (dovednost Automaty) 
Čs. Black Scorpion 4 fyz ~ PA/D (1) 35 (z) 8 omez 550 
Steyr TMP 4 fyz ~       PA/D/A ~ 30 (z) 8 omez 600 
Samopaly (dovednost Automaty) 
AK-97 Carbine 5 fyz ~       PA/D/A (1) 30 (z) 4 omez 400 
HK-227 5 fyz ~       PA/D/A (1) 28 (z) 8 omez 800 
 - má vestavěný smartgun a tlumič 
HK MP-5TX 5 fyz ~       PA/D/A (1) 20 (z) 4 omez 550 
 - má plynoventilační systém 2 a laserový zaměřovač 
Ingram Smartgun X 5 fyz ~ D/A 2(3) 32 (z) 6 omez 650 
 - má plynoventilační systém 2, smartgun a tlumič 
UZI IV 5 fyz ~ D (1) 24 (z) 4 omez 500 
 
Útočné pušky (dovednost Automaty) 
AK-97 6 fyz -1      PA/D/A ~ 38 (z) 4 omez 500 
Ares Alfa 6 fyz -1      PA/D/A 2 42 (z) 12 zak 1 700 
 granátomet granát ~ JR ~ 6 (z) 
 - vybaven granátometem pod hlavní, kompenzací zpětného rázu 2 a smartgunem 
FN HAR 6 fyz -1      PA/D/A 2 35 (z) 8 omez 1 000 
 - má vestavěný laserový zaměřovač a plynoventilační systém 2 
HK XM30 6 fyz -1      PA/D/A (1) 30 (z) 15 zak 2 500 
 granátomet granát ~ JR ~ 8 (z) 
 brokovnice 7 fyz +1 PA (1) 10 (z)  + 1000 
 odstřelovací puška 7 fyz -2 PA (1) 10 (z)  + 1000 
 karabina 5 fyz ~       PA/D/A (1) 30 (z)  + 500 
 lehký kulomet 6 fyz -1 D/A 2(3) 100 (ps)  + 1000 
 - jedná se o zbrojní systém, s přikoupenými díly jej lze přestavět na výše uvedené typy 
zbraní. Hází se test Automaty + Obratnost (5, 1 minuta). Základní zbraň má smartgun a její 
granátomet spojení pro řízený výbuch ve vzduchu 
 
Sportovní pušky (dovednost Pušky) 
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Ruger 100 7 fyz -1 PA (1) 5 (vnz) 4 omez 900 
 - má vestavěný dalekohled a polštářek na pažbě pro kompenzaci zpětného rázu 
PJSS Sloní puška 9 fyz -3 JR (1) 2 (p) 12 omez 6 000 
 - má dvě hlavně, dá se z nich vystřelit najednou, pak je -1 za zpětný ráz a +1 k poškození 
 
Odstřelovací pušky (dovednost Pušky) 
Ranger Arms SM-4 8 fyz -3 PA (1) 15 (z) 16 zak 6 200 
 - vybavená je tlumičem, dalekohledem, polštářkem na pažbě. Dá se rozebrat do kufříku 
(zabere to 3 komplexní akce), je ale náchylná k poškození, není - li použita jen pro 
odstřelovací účely, má -1 na útok 
Walther MA2100 7 fyz -3 PA (1) 10 (z) 10 zak 5 000 
 - má vestavěný smartgun, nedá se složit 
 
 
 
Typ zbraně Poškození Průraz Mód KZPR Munice Dostupnost Cena v ¥  
Brokovnice (dovednost Pušky) 
MossbergAM-CMDT 9 fyz (fl.) +2     PA/D/A ~ 10 (z) 12 omez 1 000 
 - střílí pouze brokové náboje 
Remington 990 7 fyz -1 PA (1) 8 (vnz) 4 omez 550 
 s  flešety 9 fyz (fl.) +2 
 - klasická pumpa, může mít přídavný dalekohled, a má polštářek kompenzace zpětného rázu 
na pažbě 
 
Speciální zbraně (dovednost Exotické zbraně na dálku) 
Ares S III Sup. Squirt Chemické ~ PA ~ 20 (z) 4  500 
 - má dostřel těžkých pistolí, střílí ale gelové váčky z dymethyl sulfoxidu, které obsahují 
toxin. Po úspěšném zásahu přenesou gelové váčky toxin přímo do krevního oběhu oběti. 
Fichetti Pain Inducer speciální -pol. JR  ~ speciální 8 omez 2 000 
 - Tato zvláštní zbraň používá mikrovlnný laser, který urychluje molekuly kůže oběti, to 
způsobuje intenzivní bolest (asi jako když hoříte). Považujte to za útok toxinem se Silou 8. 
Oběť odolává Tělem + polovinou nárazového pancíře, zaokrouhleno nahoru. Pokud 
modifikovaná Síla toxinu přesáhne Vůli cíle, musí cíl použít svou příští akční fázi na něco, co 
ho bolesti zbaví (obvykle je to útěk). Pokud nemůže utéci, má postih na všechny akce o 
modifikované Síle, dokud je na něj paprsek zaměřen. Energie zbraně vydrží na 10 výstřelů, 
dobíjí se pak 1 výstřel za 10 sekund. 
 
Lehké kulomety (dovednost Těžké zbraně) 
Ingram White Knight 6 fyz -1 D/A 5(6) 50(z)/100(ps)  12 zak 2 000 
 - zbraň má celkově zabudovaný plynoventilační systém 5 a ta už nemůže být zlepšena. 
 
Střední kulomety (dovednost Těžké zbraně) 
Stoner Ares M202 6 fyz -2 A ~ 50(z)/100(ps) 12 zak 4 500 
 
Těžké kulomety (dovednost Těžké zbraně) 
Ultimax HMG-2 7 fyz -3 A 3(10) 50(z)/100(ps)  15 zak 7 500 
 - s odnímatelnou trojnožkou, s plynoventilačním systémem 3 
 
Útočné kanóny (dovednost Těžké zbraně) 
Panter XXL 10 fyz -5 JR (1) 15(z) 20 zak 5 500 
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Granátomety (dovednost Těžké zbraně) 
Ares Antioch 2 granát ~ JR ~ 8 (vnz) 8 zak 600 
ArmTech MGL-123 granát ~ PA ~ 12 (z) 10 zak 2 000 
 
Raketomety (dovednost Těžké zbraně) 
Aztechnilogy Striker  raketa ~ JR ~ 1 (přn) 10 zak 1 000 
Mitsubishi Yakasoku raketa ~ PA ~ 8 (vnz) 20 zak 12 000 
 - automatický dobíjecí sytém umožňuje nabít zbraň až 4 druhy různých raket (2 od každého 
typu) a ty pak odpalovat dle aktuální potřeby (přes smartgunové spojení) 
 
 
 
 
 

Doplňky palných zbraní 
 
 Spojení řízeného výbuchu ve vzduchu - Tento doplněk raketometů a granátometů 
vypočítá trajektorii granátu či rakety a odpálí je ještě ve vzduchu poté co projektil uletí 
nastavenou vzdálenost. Rozptyl je pak 1k6 místo 3k6. Útoky řízené tímto doplňkem explodují 
v akční fázi, kdy byly odpáleny. 
 Dvojnožka - Podpírá hlaveň zbraně při střelbě v sedě či v vleže, složení či rozložení zabere 
komplexní akci. Dáví 2 body kompenzace zpětného rázu. 
 Skryté pouzdro - Je jich mnoho druhů, může být nošeno vzadu u pasu, podpaží, na 
předloktí atd. Dává -1 k utajitelnosti objektu. 
 Plynoventilační systém - Přidává se na hlaveň zbraně a dá se připevnit k hlavni 
automatických pistolí, samopalů, útočných pušek a kulometů. Jeho instalace vyžaduje 
úspěšný test Zbrojířství + Logika (8, 1 hodina), po instalaci už nemůže být odstraněn, ani dále 
zlepšen. Plynoventilační systém 2 poskytuje 2 body kompenzace zpětného rázu, 
plynoventilační systém 3 poskytuje 3 body kompenzace zpětného rázu.  
 Gyrostabilizace - Je postroj na tělo s pohyblivým ramenem, ke kterému se upevňuje puška 
či těžká zbraň. Sundání či připevnění zbraně vyžaduje jednoduchou akci. Nasazení postroje 
trvá 5 minut, ovšem jeho rychlé odpoutání jen komplexní akcí. 
 Systém sklouznutí skryté zbraně - Nosí se na předloktí pod šaty a dá se sladit se zbraněmi 
velikosti pistole. Bezdrátovým signálem nebo nastaveným pohybem ruky systém nechá 
sklouznout zbraň přímo do dlaně uživatele. Zabere to jen volnou akci. 
 Dalekohled - Přidává se na závěr zbraně, jeho připevnění či odstranění zabere jednoduchou 
akci. Může být dovybaven jakýmkoli vylepšením zraku (noční vidění, termografie atd.).  
 Laserový zaměřovač - Vytváří laserový paprsek, který vytváří na cíli zářivou červenou 
tečku. Dává bonus +1 na útoky na dálku (ale není slučitelné s bonusy za smartlink). Dává se 
buď na závěr nebo pod hlaveň. Připevnění či odstranění zabere komplexní akci. 
 Periskop - Přidává se na závěr zbraně a umožňuje mířit zbraní za rohy. 
 Pouzdro pro rychlé tasení - Snižuje prahové číslo pro rychlé tasení zbraně na 2. 
 Polštářek kompenzace zpětného rázu - Dá se připevnit na pažbu či ramenní opěrku 
pušky, brokovnice nebo těžké zbraně. Poskytuje 1 bod kompenzace zpětného rázu. 
 Tlumi č - Doplněk na hlaveň, který snižuje hluk a záblesk výstřelu. Dá se použít pro zbraně 
pro střelbu poloautomaticky či jednotlivými ranami. (ne však na revolvery). Dává postih -4 na 
testy vnímání, které by měly lokalizovat střelce. Připevnění či odstranění zabere komplexní 
akci. 
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 Inteligentní střelecká platforma - Je nemobilní robotická trojnožka vybavená dálkovým 
ovládáním, umožňuje palbu ve 180º výseči v půlkruhu a 60º náklonu. Může být také ovládána 
Pilotem, obvykle s hodnocením 3, senzory 3, a jedním autosoftem míření, také 3. 
 Smartgun systém - Spojuje palnou či projektilovou zbraň přímo se smartlinkem uživatele. 
Obsahuje malou kameru, dálkoměr, hlídá stav munice, přehřátí a únavu materiálu. 
Smartlinkem vybavená postava může mentálně přepínat mezi módy zbraně, vyhazovat 
zásobník a střílet ze zbraně bez zmáčknutí spouště. Umožňuje také střílet za roh, stačí jen 
vysunout zbraň, ne hlavu. Systém je složitá elektronika, dovoluje neuvěřitelně přesně střílet. 
Může být vybavena bezdrátovým spojením, které umožňuje ovládat zbraň na dálku nebo ji 
také zablokovat. Přidává ve spojení se smartlinkem +2 kostky na testy útoků na dálku. 
Vybavení zbraně vnitřním smartgunem zdvojnásobuje cenu zbraně, Vnější smartgun může 
být připevněn na závěr či pod hlaveň. Kamera může být dovybaven vylepšeními vidění. 
 Zvukový filtr  - Je podobný tlumiči, je ale určen pro použití na zbraně schopné střílet 
dávkou či plně automaticky. Dává postih -4 na testy vnímání, které mají lokalizovat střelce. 
Připevnění či odstranění zabere komplexní akci. Musí být vyměněn po 300 výstřelech. 
 Náhradní zásobník - Prodává se prázdný, může obsahovat maximální počet nábojů pro 
zbraň. Na každý typ zbraně je třeba pro ni vyrobeného zásobníku. 
 Rychlonabíječ - Užívá se pro nabízení revolverů. 
 Trojnožka  - Stabilizuje zbraň pro střelbu v leže či z kleku. Dává se pod hlaveň a poskytuje 
6 bodů kompenzace zpětného rázu. Připevnění či odstranění zabere komplexní akci. 
 
Doplněk zbraní Montáž Dostupnost Cena v ¥  
Spojení řízeného výbuchu 
ve vzduchu ~ 6 omez 500 
Dvojnožka pod 2 75 
Skryté pouzdro ~ 2 75 
Plynoventilační systém 2 hlaveň 4 omez 200 
Plynoventilační systém 3 hlaveň 6 omez 400 
Gyrostabilizace pod 7 3000 
Systém sklouznutí skryté zbr. ~ 4 350 
Dalekohled závěr 3 300 
Laserový zaměřovač pod/závěr 2 100 
Pouzdro pro rychlé tasení ~ 4 100 
Polštářek komp. zpět. rázu 2 50 
Tlumič hlaveň 8 zak 200 
Int. střelecká platforma pod 12 zak 2000 
Smartgun systém vnitřní ~ 6 omez cena zbraně 
Smartgun systém vnější pod/závěr 4 omez 400 
Zvukový filtr hlaveň 12 zak. 300 
Náhradní zásobník ~ 4 5 
Rychlonabíječ ~ 2 25 
Trojnožka pod 4 300 
 
 

Munice 
 
Pro jednoduchost předpokládejme, že zbraně stejného typu sdílejí stejnou munici, tedy 
například že všechny lehké pistole sdílejí munici stejné ráže. 
 Následuje přehled nabíjení zbraní. 
Metoda nabíjení Vyžadovaná akce Výsledek 
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 Vysunovací zásobník (z)  jednoduchá vysunutí/zasunutí zásobníku 
 Zásobník napevno komplexní zasunutí (Obratnost) nábojů 
   do zásobníku 
 Přerušení akce (p) komplexní zasunutí 2 nábojů 
 Vnitřní zásobník (vnz) komplexní zasunutí (Obratnost) nábojů 
 Nabíjení zepředu (přn) komplexní nabije jednu hlaveň 
 Bubínek komplexní zasunutí (Obratnosti) nábojů 
    Rychlonabíječ komplexní úplně nabije zbraň 
 Nabíjení pásem komplexní zasunutí pásu 
    Pevný pás komplexní zasunutí (Obr:2) nábojů do pásu 
 Bubnový zásobník komplexní zasunutí bubnu 
 
 
 
 
Typ munice Modif. Modif. Užitý Dostupnost Cena v ¥  / 10 kusů 
  pošk. Průrazu pancíř  
APDS ~ -4 bal. 16 zak 70 
Út. kanónová dle kanónu dle kanónu bal. 16 zak 450 
Výbušná +1 -1 bal. 8 zak 50 
Extravýbušná +2 -2 bal. 12 zak 100 
 - u výbušné a extravýbušné platí, že pokud padne kritický fatál, náboj exploduje ve zbrani, 
střelec čelí základnímu poškození zbraně + bonus munice, dá se odolávat normálně. 
Flešetová +2 +2 nár. 2 omez 100 
Gelová  +2 (om.) +2 nár. 4 omez 30 
 - na testy odolávání sražení se bere Tělo o 2 menší. 
Běžná ~ ~ bal. 2 omez 20 
Stick-shock 6 om.(el.) - pol. nár 5 omez 80 
 - má vlastní poškození nezávisle na typu zbraně 
Trasovací ~ ~ bal. 5 omez 75 
 - platí, že u zbraní bez smartgunu dává bonus na všechny vzdálenosti za krátkou vzdáleností 
+1 za dávku, +2 za dlouhou dávku a +3 za plně automatickou dávku. 
Táserové šipky dle táseru - pol. nár. 2 5 
 
 
Granáty Poškození Průraz Exploze Dostupnost Cena v ¥  
Omračující 6 om. -3 10m poloměr  6 omez 80 
Oslepující výbojka  speciál ~ ~ 4 200 
 - když je aktivována, vytváří oslepující záblesky (-4 postihy, ti co mají nějakou ochranu 
proti oslnění, jen-2). Baterie vydrží 10 záblesků, výbojka bliká rychlostí 1 výboj / 1 bokové 
kolo 
Střepinový 12 fyz(fl.) +2 -1 / m 10 zak 45 
Vysoce explozivní 10 fyz. -2 -2 / m 7 zak 45 
Plynový chemické ~ 10 m poloměr 4 + chem. 20 + chem. 
Kouřový ~ ~ 10 m poloměr 4 omez 30 
Termální kouřový ~ ~ 10 m poloměr 6 omez 35 
 - u plynových a kouřových granátů vydrží plyn či kouř na místě po 4 bojová kola, možná 
více, možná méně, závisí na povětrnostních podmínkách a GM 
 
Rakety 
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Proti dopr. 
prostředkům 16 fyz -2/-6* -4 / m 20 zak 1000 
Střepinové 16 fyz (fl.) +2 -1 / m 16 zak 500 
Vysoce explozivní 14 fyz -2 -2 / m 20 zak. 750 
 
Řízené střely 
Dle rakety dle rakety dle rakety dle rakety +5 +hodn. senzorů x 500 
 - Rakety a řízené střely mají pojistku, která jim neumožní vybuchnout, dokud nebudou 
alespoň 20 m od střelce. To se dá odstranit úspěšným rozšířeným testem Zbrojířství + Logika 
(3, 5 minut) 
 - Pokud jsou rakety a řízené střely vypáleny se systémem Spojení pro řízený výbuch ve 
vzduchu, mají rozptyl jen 1k6. 
 
 
 

Výbušniny 
 
 Pro použití výbušnin užívá postava dovednost Demolice. Každý úspěch z testu Demolice + 
Logika dává +1 k hodnocení výbušniny. Hodnota poškození exploze se vypočítá jako 
(modifikované) hodnocení výbušniny x druhá odmocnina použitých kilogramů. Síla exploze 
se snižuje o -2 / m, ale pokud se jedná o řízenou explozi do jednoho směru (až do výseče 60º) 
exploze se snižuje o -1 / m. Průraz je považován za 0, pokud je ale výbušniny přímo 
připevněna na cíl, pancíř je poloviční. 
 Pokud exploze zničí bariéru, počet střepin ve vzduchu výrazně vzroste. Střepiny z bariéry 
prodlouží dosah výbuchu - jeho síla je poloviční, ale má dvojnásobný dosah. 
 
Výbušniny / 1 kg Hodnocení Dostupnost Cena v ¥  
 Komerční 3 8 omez 100 
 Pěnové 4 - 15 12 zak hodnocení x 100 
 Plastické 4 - 15 16 zak hodnocení x 100 
 
Detonátory ~ 8 omez 75  
 

Oblečení a pancíř 
 
 V současné době má oblečení spoustu vylepšení,  součástí oděvu může být komlink či 
zvuková přehrávač, napájený baterií, která získává energii z vláken všitých do látky 
využívajících sluneční energii. Oblečení může měnit barvu, buď podle nálady a přání 
uživatele, nebo podle okolí. 
 Moderní pancíře jsou velmi flexibilní, je využíváno moderních plastů i gelů, keramiky a 
titanu. Následující pancíře nijak uživatele nezpomalují. 
 Pancéřované obchodní šaty  - Diskrétně pancéřovaný oblek, obvyklý mezi Johnsony, 
dohazovači a těmi kdo mají rádi eleganci neojaponského stylu. Obsahují běžně skryté 
pouzdro pro zbraň. 
 Pancéřované oblečení - Nabízí základní ochranu, vyrábí se v mnoha střizích, barvách a 
velikostech. Na první pohled nerozpoznatelné od běžného oděvu. 
 Pancéřované sako - Velmi populární na ulici, vyrábí se v mnoha podobách. Není moc 
poznat že je pancéřované, ale na party ho nenoste. 
 Pancéřovaná vesta - Určena k nošení pod šaty, nevytváří žádné vybouliny starých 
neprůstřelných vest. 
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 Kamuflážní oblek -  Obsahuje elektroniku, která přizpůsobuje barvu oděvu okolí. Pokud se 
barva a ochranné znaky shodují s okolím, mají ti, co chtějí zpozorovat uživatele -2 na testy 
vnímání. 
 Chameleón oblek - Oblečení pro celé tělo, s elektronikou, která umožňuje měnit barvu 
oděvu a znaky na něm podle okolí. Testy vnímání na zpozorování uživatele mají postih -4. Je 
lehce pancéřovaný. 
 Plný pancíř - Překvapivě lehký, nošený bezpečáky a armádou po celém světě. Může být 
doplněn o další vybavení ohledně taktiky a přežití, také adaptací na okolní prostředí, plnou 
protichemickou ochranou atd. Helma má obvykle bezdrátové spojení, různé úpravy a 
vylepšené vidění. 
 Dlouhý kabát - Lehce připomíná dlouhé kabáty, které se nosily na Divokém západě, 
existuje ale mnoho střihů a provedení. Dobře se pod něj schovávají věci, modifikátor 
utajitelnosti je -2 
 Výsadkářská kombinéza městského objevitele - ideální pro posly, atlety a vůbec "běžce". 
Vybaven ventilací, gelovým pancířem, biomonitorem a přehrávačem hudby. 
 
Modifikace pancířů 
 Možné doplňky a vylepšení nošených pancířů, mají hodnocení od 1 - 6, vyjma ochranného 
protichemického vylepšení pro plný pancíř, ten je bez vylepšení.  
 Chemická ochrana - Úprava s mnohými neprodyšnými a nepromokavými doplňky chrání 
svým hodnocením proti chemickým útokům s kontaktním přenosem. U plného pancíře pak i 
proti chemickým útokům s inhalačním přenosem. 
 Ochranný proti chemický oblek. - Úprava jen na plný pancíř, poskytuje úplnou imunitu 
proti chemickým útokům s kontaktním a inhalačním přenosem. Má vestavěnou podporu 
vzduchu na 1 hodinu. 
 Ochrana proti ohni - Doplnění o nehořlavý povrch, svým hodnocením chrání proti 
poškozením ohněm. 
 Izolace - Úprava tepelně stálým povrchem chrání svým hodnocením  (přidává se k 
hodnocení pancíře) proti poškození chladem. 
 Nevodivost - Úprava uzemněním a elektricky nevodivými materiály dává své hodnocení k 
pancíři proti poškození elektřinou. 
 Šokové třásně - Úprava pancíře, tyto "třásně" jsou po aktivaci elektricky nabíjeny, způsobí 
elektrické poškození, komukoli, kdo s nimi přijde do kontaktu. Smí se užívat jen s úpravou 
nevodivosti, aby uživatele nezranil sám sebe. K útoku touto úpravou použijte boj beze zbraně. 
Baterie vydrží 10 výbojů, pak se pozvolna dobíjejí rychlostí 1 výboj za 10 sekund. 
 Termální tlumení - Úprava materiály, které snižují tepelnou signaturu nositele a snaží se 
udržovat povrch v teplotě okolí. Přidává své hodnocení kostek k testům Infiltrace, když je 
třeba vyhnout se termálním senzorům, termografickému vidění atd.  
 
Helmy a štíty 
 Neberou se jako oddělené kusy pancíře, spíše modifikují nošený pancíř. 
 Štíty dávají díky své velikosti a jisté nepraktičnosti postih -1 na všechny fyzické testy (tedy 
i útoky(. Lze jimi i útočit (použijte dovednost Exotické zbraně na blízko). Mohou být 
vylepšeny chemickou ochranou, ochranou proti ohni a nevodivostí. Když se takto kombinuje 
pancíř a štít, pouze jedno z toho poskytuje pancíř (výběr je na uživateli). 
 Helmy - Existují v mnoha různých provedeních, prvotním účelem je ochránit hlavu, ale 
obvykle jsou ještě doplněny například trodami nebo vizuálními vylepšeními. 
 Balistické štíty - Jsou vybaveny malým průhledným plastovým okénkem s vyztuženým 
rámem pro slézání menších překážek. 
 Bezpečnostní policejní štít - Klasický průhledný plastový štít při zákrocích proti davu. 



 218

 Tázerové štíty - Jsou doplněny o šokové kontakty, které způsobí elektrické poškození 
komukoli, kdo s nimi přijde do kontaktu. baterie vydrží na 20 výbojů, pak se pomalu dobíjí 1 
výboj za 10 sekund.  
 
Oblečení Balistický/Nárazový p. Dostupnost Cena v ¥ 
Oblečení 0/0 ~ 20 - 100 000 
 se zpětnou vazbou ~ +8 + 500 
    - umožňuje zažívat hmatové vjemy zlepšené reality 
Kožená bunda / sako 2/2 ~ 200 
 
 
 
 
 
 
Pancíř Balistický/Nárazový p. Dostupnost Cena v ¥  
Pancéřované  
obchodní šaty 5/3 8 1 500 
Pancéřované oblečení 4/0 2 500 
Pancéřované sako 8/6 2 900 
Pancéřovaná vesta 6/4 4 600 
Kamuflážní oblek 8/6 4 1 200 
Chameleón oblek 6/4 10 omez 8 000 
Plný pancíř 10/8 14 omez 6 000 
 Helma +2/+2 ~ + 1 000 
 Protichem. ochr. ~ +6 + 5 000 
 Adapt. na prostředí ~ +3 + 2 000 
Dlouhý kabát 6/4 2 700 
Výsadkářská komb. 
městského objevitele 6/6 8 500 
 Helma ~/+2 ~ + 50 
 
Modifikace pancíře 
Chemická ochrana ~ 8 Hodn. x 250 
Ochrana proti ohni ~ 4 Hodn. x 100 
Izolace ~ 4 Hodn. x 150 
Nevodivost ~ 6 Hodn. x 200 
Šokové třásně ~ 6 omez 200 
Termální tlumení ~ 10 zak Hodn, x 500 
 
Helmy a štíty 
Helma  +1/+2 2 100 
Balistický štít +6/+4 12 omez 1 500 
Bezp. policejní štít +2/+6 6 omez 200 
Tázerový štít +2/+6 10 omez 750 
 
Boj beze zbraně Dosah Poškození Průraz 
Šokové třásně ~ 6 om. (el.)  - polovina 
 
Exot. zbraně nablízko  Dosah Poškození Průraz 
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Bezp. policejní štít ~ (Sil/2) om. +2 
Tázerový štít ~ 6 om. (el.) - polovina 
 

Elektronika 
 
Komlinky  
 Obvykle sestávají z těchto součástí: přehrávač hudby, mikro trideový holo projektor, 
dotykový displej, záznamová kamera, mikrofon, skanner textu / obrázků, čtečka RFID 
označení, GPS, rolovací klávesnice, přehrávač čipů, čtečka kredithůlek, přístupová kontrola 
hlasem, to vše ve vodotěsném obalu odolném proti elektřině. 
 Sim modul - Překládá počítačové signály do neurálních signálů, umožňuje vnímat virtuální 
realitu. Musí být zpřístupněn skrze trody, nebo přes přímé neurální rzhraní (datajack, 
implantovaný komlink). 
 Legální sim modul je nastaven na cold sim, to se dá ale obejít úspěšným rozšířeným testem 
Hardware + Logika (10, 1 hodina) a předělat ho tak na hot sim, ale ten je zranitelnější vůči 
černým IC (ovšem rychlejší). 
 Také obsahuje RAS pojistku, která vás během simulace drží v klidovém stavu fyzického 
těla ( to aby uživatel v simulaci slepě neběhal fyzickým světem, nezranil se a nerozbíjel věci). 
To se dá na vlastní riziko uživatele zrušit úspěšným testem Hardware + Logika (5, 1 hodina) 
 
Doplňky 
 Obvykle užívané s komlinkem, všechny jsou vybavené bezdrátovým připojením. 
 Rukavice zlepšené reality - Dostupné v mnoha tvarech a velikostech, umožňují maximálně 
pracovat s Matrixem, dotýkat se virtuální klávesnice, ovládat něco na dálku a podobně. Jsou 
také schopny poskytnout základní údaje o věci kterou držíte, nebo se jí dotýkáte, jako je váha, 
teplota a tvrdost. 
 Biometrická čtečka - Provádí biometrické skannování pro potvrzení přístupu on-line do 
jiných systémů. Pro každý typ biometrických dat musí být specifická čtečka (například na 
otisky prstů, oční sítnice atd.). 
 Nanopastové trody - Vysoce high-tech věcička, nanopasta nanesené na hlavu vytvoří 
potřebné tvory. Hitem klubů jsou různě obarvené trody. 
 Tiskárna - Vysoce plnobarevná tiskárna, médiem je papír. 
 Satelitní spojení - Umožňuje uživateli napojit se přes satelit na nízké oběžné dráze do 
Matrixu v místech kde chybí lokální bezdrátová síť. Má Signál 8 a obsahuje přenosný satelitní 
disk. 
 Simrig - Zlepšená verze sítě trod. Nahrává simsensově zažívaná data  (fyzická i emotivní) 
uživatele. Obsahuje sim-modul. 
 Skinlink  - Zařízení adaptované na vysílání a příjem dat skrze elektrické pole vytvářené 
meta/lidskou kůží. Data takové komunikace nemohou být rušena ani zachycena. 
 Subvokální mikrofon - Je připojen na hrdlo uživatele, který tak může komunikovat na 
subvokální úrovni. Audio testy vnímání na postřehnutí toho, co uživatel řekl, mají postih -4. 
 Trody  - Hlavová síť elektrod a ultrazvukovým emitorů umožňuje uživateli vnímat 
simsense. Jsou často maskované a ukryté jako čepice, helmy a paruky.  
 
Projekční elektronika 
 Je vybavena bezdrátovým připojením. 
 Elektronický papír  - Zhruba o velikosti listu papíru a dá se složit i do kapsy. Zobrazuje 
vložená data a funguje jako dotykový displej. 
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 Holoprojektor  - vysílá trideový hologram do prostoru, obraz může mít až 5 m. Hologram 
může být velmi realistický, obvykle je vyžadován test Vnímání (2), zda dotyčný rozpozná 
hologram od skutečného objektu nebo podoby. 
 
RFID označení 
 RFID je Radio Frekvenční IDentifikace. Toto označení je integrální součástí produktů 
opouštějících výrobní linku. Velikost může být mikroskopická, ale také o velikosti běžné 
cenovky. Má lepivý povrch, přichytí se na přilnavé věci a může být velmi obtížné si jí 
povšimnout. Jsou vyrobeny tak, aby vysílaly malé množství dat (například výrobní číslo, 
údaje o produktu, cenu, také reklamy - když se někdo přiblíží, reklama se mu objeví ve 
zlepšené realitě, také informace o kontaktu na vlastníka, když je věc ukradena. Toto označení 
může být potom použito k vysledování objektu). Data vysílaná RFID označením jsou obvykle 
zafixována, v některých případech jsou ale znovu naprogramovatelná. Jsou čitelná jakýmkoli 
komlinkem. Hodnocení jejich Signálu je 1. Fyzické určení místa umístění RFID označení 
může být zjištěno skannerem radiosignálů. Data na označení mohou být vymazána 
Vymazávačem RFID, nebo naprogramována editačním programem (Ostatně to je způsob, 
jakým runneři vyrábějí falešné RFID označení. Zafixovaná data označení mohou být změněna 
jen pokud je označení fyzicky přístupné, což vyžaduje úspěšný rozšířený test (Hardware + 
Logika (5, 1 minuta). Data mohou být zašifrována. 
 Bezpečnostní RFID označení - Toto označení je obvykle implantováno do ruky či paže 
důležitých zaměstnanců korporací, trestanců (vězněných i propuštěných), často dětí a 
studentů, které tak kontroluje škola a rodiče, v předešlých případech to umožňuje lépe 
sledovat aktivity výše jmenovaných. Toto označení je tvrzené a nemůže být vymazáno RFID 
vymazávačem. Označení se snadno implantuje pod kůži bez ztráty esence. Jeho odstranění 
vyžaduje test První pomoc + Logika (8, 1 minuta). Mnoho bezpečnostních systémů spustí 
poplach, když je označení v jejich revíru deaktivováno. 
 Senzorové RFID označení - Je vybaveno senzorem a je naprogramováno k monitorování 
určitého objektu (osoby). Užívá se často pro diagnostické účely u kyberwaru, u součástek 
dopravních prostředků atd. 
 Utajené RFID označení - Jsou zašifrovány a naprogramovány tak, aby odpověděli jen na 
přenos se správným přístupovým kódem. Dokud není tento kód znám, nemohou být 
lokalizovány komlinkem ani vyhledávačkou štěnic. Obvykle užívají speciální frekvence a jiné 
triky. Také jsou zamaskovány tak, aby jako RFID označení vůbec nevypadaly (dodatečný 
modifikátor utajitelnosti je -2). jsou často používány podobně jako bezpečnostní označení a 
také stejně implantovány. 
 
Komunikace a protiopatření 
 Hlavová rušička - Je užívaná bezpečnostním personálem k zabránění použití hardwarových 
komlinků a komunikačních systémů. Když je nasazena na hlavu osoby, funguje jako rušička, 
ale jen na techniku uvnitř hlavy. 
 Rušička - Zahltí prostor elektromagnetickými rušícími signály, které brání radiové a 
bezdrátové komunikaci. Automaticky ruší všechna zařízení s nižším hodnocením Signálu, než 
je hodnocení rušičky. Efekty rušení zasáhnou kulovou oblast, hodnocení rušičky se snižuje o 
1 za každých 5 m vzdálenosti od středu rušení (funguje to podobně jako Exploze u granátů). 
U směrových rušiček se zasáhne kónická oblast o šířce 30º, hodnocení rušení se snižuje o 1 za 
každých 20 metrů od zdroje. Dle úvahy GM mohou zdi a další překážky zabránit rušícímu 
signálu nebo sníží jeho efekt. 
 Mikro vysíla č/přijímač - Perfektní pro diskrétní operace, sestává z vnitřního sluchátka a 
přilnavého subvokálního mikrofonu. Hodnocení Signálu je rovno celkovému hodnocení 
zařízení. 
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 RFID vymazávač - Vytváří silné elektromagnetické pole, které vymaže RFID označení. 
Pokud je zařízení aspoň 1 cm od cíle, není třeba textu, RFID označení je zničeno. Toto 
zařízení ale nemůže vypálit bezpečnostní RFID označení. 
 Generátor bílého šumu - Vytváří pole náhodného šumu a hluku, které v zasažené oblasti 
maskuje zvuky zevnitř. Všechny testy na vnímání pro zaslechnutí konverzace, která se 
odehrává do 10 m od generátoru má postihy hodnocení generátoru. Pokud jsou používány dva 
generátory, použijte jen hodnocení lepšího z nich. 
 
Model komlinku Odezva Signál Cena v ¥  
Metalink 1 2 100 
CMT Clip 1 3 300 
Sony Emperor 2 3 700 
Renraku Sensei 2 4 1 000 
Novatech Airwave 3 3 1 250 
Erika Elite 3 4 2 500 
Hermes Ikon 4 3 3 000 
Transys Avalon 4 4 5 000 
Fairlight Caliban 4 5 8 000 
 
Operační systémy Firewall Systém Cena v ¥ 
Vektor Xim 1 1 200 
Redcap Nix 1 2 400 
Renraku Ichi 2 2 600 
Mangadyne DEva 2 3 800 
Iris Orb 3 3 1 000 
Novatech Navi 3 4 1 500 
 
Doplňky  Hodn. zařízení Dostupnost Cena 
Rukavice zlepš. real. 3 ~ 250 
Biometrická čtečka 3 4 200 
Nanopastové trody 3 2 100 
Tiskárna 1 ~ 5 
Satelitní spojení 3 4 500 
Sim modul 3 ~ 100 + 
 Mod BTL/Hot-sim 3 4 zak 250 + 
Simrig 3 12 1 000 
Skinlink 3 6 50 
Subvokální mikrofon 3 6 50 
Trody 3 ~ 50 
 
Projekční elektronika  
Elektronický papír 1 ~ 20 
Holoprojektor 3 ~ 200 
 
RFID označení (za 20 kusů) 
Standardní RFID  1 ~ 1 
Bezpečnostní RFID 3 4 100 
Utajené označení 3 6 5 
 
Komunikace 
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Hlavová rušička 1 - 6 6 omez hodn x 250 
Rušička, prostorová 1 - 10 (hodn x 3) zak hodn x 500 
Rušička směrová 1 - 10 (hodn x 2) zak hodn x 500 
Mikrovysílač/přijímač 1 - 6 hodn x 2 hodn x 500 
RFID vymazávač  6 zak 150 
Gen. bílého šumu 1 - 6 hodn + 1 hodn x 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datačipy a Software 
 
 Svět s novým Matrixem umožňuje nebývalý přenos dat, hudby, filmů, her atd. Díky novým 
technologiím už není velikost souborů a přenosová rychlost ničím důležitým. Software může 
být zakoupen on-line nebo na čipu. Programy pro Matrix už byly popsány, teď následuje pár 
dalších, běžně i neběžně užívaných mezi meta/lidmi roku 2070. 
 Datačip - Malý optický paměťový čip pro fyzický přenos dat. Přijme ho každé zařízení a 
vejde se na něj stovky megapulsů dat. 
 Datový soft - Obsahuje obrovskou škálu informací, od databází přes učebnice po literaturu. 
 Mapový soft - Tyto programy obsahují o dané oblasti podrobné topografické informace, 
zvláště užitečné jsou plány měst. Software se sám updatuje  a interaktivní rozhraní umožňuje 
rychle propočítat a zobrazit nejlepší cestu z bodu A do bodu B apod. 
 Učebnicový software - Tyto programy pomáhají uživateli naučit se určitou dovednost. 
Software provádí instruktážní test s tolika kostkami, kolik je jeho hodnocení x 2. Je dostupný 
pro všechny dovednosti vyjma dovedností vztahujících se k Magii a Rezonanci. 
 
Dovednostní software 
 Jsou vlastně programované a nahrané dovednosti do znalostí a vědomostí. Ve spojení s tím 
správným kyberwarem lze s tímto softwarem dělat věci, které se postava nikdy neučila. 
Pokud je třeba testu a dovednostní systém je aktivní, použijte jeho hodnocení namísto 
příslušné dovednosti postavy. Má - li postava i vlastní dovednost, použijte tu s vyšším 
hodnocením. 
 Aktivní dovednostní software ovšem znemožňuje získávání vlastních zkušeností, proto je 
nepoužitelný jako nástroj pro učení. Je ovšem velmi oblíbený u korporací, které využívají 
levnou pracovní sílu. Není třeba dlouhého vzdělávání pracovníků, když jim můžete přímo do 
hlavy vrazit informace o tom, co a jak mají dělat. 
 Při testech provázených za použití dovednostního softwaru nelze použít a využít Štěstí. 
 Aktivní software - Nahrazuje dovednosti které vyžadují fyzickou aktivitu, zahrnujíc tak 
všechny bojové, fyzické, sociální a technické dovednosti, také dovednosti s dopravními 
prostředky, ne ale magické či rezonanční dovednosti. Nahrávání a programování tohoto typu 
softwaru je velice náročné, proto má omezené hodnocení. Může být použít pouze s 
dovednostním wiresystémem, hodnocení softwaru je omezeno hodnocením dovednostního 
wiresystému. 
 Vědomostní software - Nahrazuje vědomostní dovednosti, přepíše vědomosti uživatele 
vlastními daty. Musí být použit skrze přímé neurální spojení (tedy sim modul nebo datajack). 
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 Jazykový software - Nahrazuje jazykové dovednosti, umožňuje mluvit uživatele cizím 
jazykem, jako by byl jeho rodným jazykem. Také může být použit jako simultánní překládací 
program. Musí být použit přes přímé neurální rozhraní (tedy sim modul nebo datajack). 
 
Simsense 
 Simsense je srdcem moderní zábavy. Simsense vlastně vzniká, když sim-rig nahraje 
smyslové zážitky jiné osoby (všech 5 smyslů) i emotivní reakce na ně a tyto zážitky pak může 
prožít jiná osoby díky sim modulu. Simsense je to hlavní médium, které vydělává miliardy 
nuyenů a simsensové hvězdy jsou miláčky davů. 
 Žánry jsou různé, od hlavních blocbusterů a slzopudných romancí přes kompletně nahrané 
zvířecí trháky po porno, drsné simulace a snuff simulace. Některé simulace mají možnosti 
přepínání "pohledu" mezi osobami v příběhu a tak jej můžete prožít za klaďase a záporáky, 
jako by jste jimi byli. 
 BTL nahrávky (Lanýže) - Běžné simsensové nahrávky mají jakési kontrolory "změkčení" 
signálu, jakési pojistky, které chrání uživatele před přímým poškozením mozku. To ale lehce 
snižuje kvalitu signálu a tedy přímou simulaci limbických center v mozku. BTL nahrávky 
ovšem tyto pojistky nemají, ale jejich stálé používání vede k psychologické závislosti a k 
nepříjemným, vedlejším efektům, jak už bylo zmíněno v kapitole o BTL a Matrixu. 
 Hry virtuální reality  - Jsou prostě logickým vyústěním simsensové technologie. Tato nová 
generace her spojí hráče přímo do pohledu první osoby (Ultra Mario, Dunkelzahn Quest XII, 
Sahara Soldiers, Shadowrun MMORPG), nebo do pohledu nad celou akcí (SimCiv, Eurowar 
2030, Final Mage craft). Mnohé hry nabízejí jak single player verzi tak i multi player verzi, 
obvykle za měsíční poplatek. Je to příležitost k soupeření ale také k útěkům z nudných životů. 
 
Software zlepšené reality 
 Zlepšená realita vedla k rozvoji svého softwaru, který změní vnímání uživatele, což také 
dovoluje, aby si uživatel postavil svůj vlastní svět. tyto programy jsou spojené se smysly 
uživatele stejně tak jako s Matrixem. Zážitek je tak dobrý, jak dobré je vybavení, sim-modul 
je základem pro lepší programy. Hrozí zde ale, že uživatel postupně ztratí svoji osobnost a 
úplně žije jen ve vlastním světě. Mnoho lidí tomu už propadlo. 
 Prostorová virtuální hudba - Software hraje hudbu způsobem., který napodobuje 
venkovní zdroj. Pokud posluchač změní svoji polohu, změní se i způsob, kterým vnímá svoji 
hudbu. Samozřejmě, je možné nastavit mnoho stylů a nastavení. Pokud jste skutečně zvědaví, 
jak zní vaše oblíbená píseň 10 000 decibely 20 km daleko, pořiďte si to. 
 Wall Space - Ozdobte si stěny masivní knihovnou, nebo obrazy slavných mistrů, vy a vaši 
hosté na seznamu budou mít to potěšení si je užít, jako by tam skutečně byly. Samozřejmě, 
mohou to být i fotografie, plakáty, videa a tridea, se zvukem, vlněním, teplotou a větrem. 
Velikost nehraje roli. 
 Virtuální mazlí ček - vytvořte si mazlíčka či příšerku podle svých představ. Bude stále s 
vámi, když si to budete přát, odejde, když ho nebude třeba. Nemusíte ho krmit, ale 
samozřejmě jde nastavit jeho chování podle toho, jak se o něj budete starat. Můžete ho 
podrbat, pohladit a ucítíte jeho váhu, když si ho vezmete do náruče. 
 Virtuální osoba - Simulujte si svoji oblíbenou osobu. Ať už je to ex-přítel(kyně) či 
simsensová hvězdička, stačí zpřístupnit, nahrát a upravit data o ní, tak aby vám seděla a pak 
můžete svoji osůbku vypustit do vašeho života, jako by byla živá. Uvěřitelnost jejího jednání 
a chování záleží na tom, kolik dat a informací má program k dispozici a jak výkonný je váš 
komlink. 
 Virtuální po časí - Nemáte rádi počasí, jaké teď právě je? Nevadí, změňte to!. Tedy spíše 
jen vaše vnímání toho, jak venku je. AŤ svítí slunce dle libosti, ať prší, když chcete, změňte i 
teplotu (ovšem na vlastní riziko, skutečná teplota se nemění, jen vaše vnímání teploty). Pokud 
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si ze dne uděláte noc, doporučujeme noční vidění, pokud z ledna červenec, v plavkách na 
veřejné pláži asi zmrznete. 
 Zázračný střelec - Toto je multiplayerová on-line hra na hrdiny od Ares Games.Když se 
připojíte, změní se vaše rysy, podle toho, za jakou postavu hrajete, a tak se budete jevit 
ostatním hráčům ve hře. Střílejte potvory, plňte questy, získávejte zkušenosti a kupujte si lepší 
vybavení. Staňte se členem nějaké frakce a zúčastněte se bojů mezi frakcemi. Hra, jako je tato 
může způsobit neštěstí i zranění. Jeden z hráčů například uskakoval vesmírnému monstru a 
skončil pod vlakem. 
  
Matrixové programy Dostupnost Cena v ¥ (hodn 1 - 3) Cena v ¥ (hodn 4 - 6) 
Pro běžné použití ~ hodn x 50 hodn x 100 
Hackovací (hodn x 2) omez hodn x 500 hodn x 1 000 
Agenti / IC / Piloti hodn x 3 hodn Pilota x 1 000 hodn Pilota x 2500 
Systém ~ hodn x 200 hodn x 500 
Firewall ~ hodn x 200 hodn x 500 
Autosoft (hodn 1 - 4) hodn x 2 hodn x 200 hodn x 500 
Ukládací média Dostupnost Cena v ¥  
Datový čip ~ 1 
 
Datový software (možné hodnocení) 
Datový soft ( 1 - 6) ~ hodn x 10 
Mapový soft ( 1 - 6) ~ hodn x 5 
Učebnicový soft ( 1 - 5)   ~ hodn x 500 
 
Dovednostní software (možné hodnocení) 
Aktivní software(1 - 4) 8 hodn x 3 000 
Vědomostní software(1 - 5) 4 hodn x 1 000 
Jazykový software (1 - 5) 2 hodn x 500 
 
Simsense 
Sim nahrávky ~ 5 - 200 i více 
BTL nahrávky 4 zak 20 - 200 
Hry virtuální reality ~ 50 
 
Programy zlepšené reality 
Virtuální prostorová hudba ~ 50 
Wall Space ~ 50 
Virtuální mazlíček ~ 100 
Virtuální osoba ~ 150 
Virtuální počasí ~ 100 
Zázračný střelec© ~ 50 + 10 / měsíc 
 
 
 

Totožnost a kreditní hůlky 
 
 Vše podstatné je uvedeno v kapitole Vaše OIČ, prosím! 
 Certifikované kreditní hůlky - Je to vlastně moderní verze hotovosti. Nejsou na nikoho 
registrovány, částka, která je na nich zaznamenaná, patří prostě tomu, kdo ji má. K použití 
nevyžaduje žádnou identifikaci či autorizaci.Oblíbené jsou mezi stíny a mezi těmi, kdo za 
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sebou neradi zanechávají stopy. maximální počet nuyenů v hůlce je určen jejich typem (viz 
typy hůlek v kapitole Vaše OIČ, prosím). 
 Kreditní konta  - Jsou to on-line bankovní konta, kdykoli dosažitelné přes váš komlink. 
Transakce vyžadují jisté ověřování, jako je ověření přístupového kódu, totožnosti nebo 
ověření příslušných biometrických dat. Všechny transakce jsou zašifrovány (hodnocení 6 a 
více). Každé konto musí být zaregistrováno k patřičnému OIČ, pokud ovšem nemáte konto u 
některé stínové banky a pravidelně neplatíte (to už je v ceně životní úrovně postavy).  
 Falešná licence - Dá se získat na všechny druhy omezených (viz Legalita) věcí či aktivit 
(například lov, držení zbraně, kouzlení atd.) ovšem na černém trhu (legálně je to bez OIČ 
nenožné a s ním musíte splnit určité testy a zkoušky, u povolení na zbraň jde také o 
bezúhonnost). Elektronická licence je na vašem komlinku a licence jsou často ukládány ( a 
ověřovány) v různých on-line databázích. Každá licence je vydána k určitému OIČ (dle 
výběru postavy). Pro případ ověřování proveďte opoziční test mezi hodnocením falešné 
licence a ověřovacího systému. 
 Falešné OIČ - OIČ je to co dělá z meta/člověka v digitálním věku skutečnou osobou s 
občanskými právy. Získáte je, když se narodíte a zůstane vám až do vaší smrti.Otevírá vám 
některé dveře, jiné zase zavírá. Shadowrunneři mají OIČ jen pokud mají nevýhodu Držitel 
OIČ. Jiní je nemají zase z jiných důvodů, buď se narodili do chudých poměrů slumů, nebo o 
OIČ přišli během krachu Matrixu v roce 2064. 
 Žít ale úplně bez OIČ může být ale velmi nepříjemné. Proto většina runnerů sáhla po 
menším zlu - falešném OIČ. Pokud má pravé hodnocení., nikdo ho od pravého nerozpozná. V 
případě ověřování se hází opoziční test mezi hodnocením OIČ a hodnocením ověřovacího 
systému. 
 Samozřejmě, pokud falešné OIČ použijete jako legální OIČ, zanecháte datovou stopu. 
Sousty runnerů tedy mění OIČ jako košile, a někdy má runner současně i 2 a více OIČ. Jedno 
pro legální nákupy a placení, druhé pro méně legální aktivity a třetí pro případ, že by se musel 
nenápadně vypařit z města. 
 
Totožnost a kreditní hůlky Dostupnost Cena v ¥ 
Certifikovaná kredithůlka ~ 25 
Falešná licence (hodn 1 - 6) (hodn x 3) zak hodn x 100 
Falešné OIČ ( hodn 1 - 6) (hodn x 4) zak hodn x 1 000 
 
 
 

Nástroje 
 
 Opravy a stavění vyžadují nástroje. Každá taková dovednost vyžaduje jiné nástroje 
(například nástroje pro automobilovou mechaniku, nástroje pro Zbrojířství, pro Hardware a 
podobně). Souprava je přenosná a obsahuje jen základní nástroje pro opravy. Dílna se dá 
převézt v náklaďáku a továrna je imobilní kvůli velkým a těžkým strojům, které jsou uvnitř. 
 GM rozhoduje, zda je pro danou situaci opravy / stavění postačí souprava, nebo zda je třeba 
dílny či dokonce továrny. Některé neobvyklé díly i nástroje je třeba shánět odděleně, i když 
máte továrnu (dle úvahy GM). 
 
Nástroje Dostupnost Cena v ¥ 
Souprava ~ 500 
Dílna 8 5 000 
Továrna 12 100 000 
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Vylepšení vidění 
 
 Obvykle se používá v těchto běžných formách: Binokuláry  se drží v ruce, jsou masivní a 
mají vestavěné zvětšování, kontaktní čočky se nosí přímo na očích, hledí je docela robustní 
zařízení, které pokrývá celé oči a je nějak připevněno k hlavě, brýle jsou lehké rámečky¨, 
nošené na kořeni nosu a někdy přichycené za ušima, monokl se nosí jako čelenka s 
posunovatelným ramenem přes oko a dalekohledy se někdy montují na zbraně. Všechny tyto 
přístroje mají bezdrátový přístup a nebo přístup přes optický kabel. 
 Kompenzace oslnění - Chrání uživatele před jasem a záblesky. také chrání uživatele s 
termografickým viděním před prudkým a extrémním horkem (oheň) a před infračervenými 
záblesky. Snižuje postihy za oslnění. 
 Zobrazovací spojení - Zobrazuje vizuální informace (text, obrazy, filmy) buď do zorného 
pole nebo laserem na sítnici uživatele. Visuální data jsou obvykle data zlepšené reality 
získané skrze osobní prostorovou síť uživatele nebo přes jiné vstupy. 
 Noční vidění - Umožňuje uživateli vidět i při takové úrovni osvětlení, jako je světlo hvězd. 
Úplná tma ho ale oslepí jako kohokoli jiného, kdo toto vylepšení nemá. 
 Smartlink  - Pracuje se smartgunem zbraně, vysílá záměrný bod do zorného pole uživatele 
podle toho, kam míří zbraň a potencionálním cílům zvýrazňuje obrysy. Laserový dálkoměr 
přitom obvykle měří a zobrazuje vzdálenost k cíli. Může ale zobrazit i další údaje o zbrani, 
jako je stav munice, teplota a únava materiálu. Vyžaduje zobrazovací spojení. 
 Termografické vidění - Umožňuje vidět v infračervené části spektra, což umožňuje vnímat 
stopy tepla. Užitečné, když chcete i v naprosté tmě vyhledat živé bytosti (i když je docela 
problém určit přesně jejich typ a vzhled) nebo určit, zda motor auta nedávno běžel, nebo 
vyhledávat tepelné stopy. 
 Ultrazvuk  - Sestává z vysílače ultrazvukových pulsů a z přijímače, který sbírá odrazy a 
přes vidění uživatele ještě vysílá topografickou ultrazvukovou mapu prostoru kolem. Je 
skvělé při určování vzdáleností, "vidění povrchů" a při vyhledávání cílů, které by jinak 
lidskému zraku unikaly (například neviditelný kouzelník). Nerozezná ovšem barvy ani jas, a 
nepronikne přes průhledné ale tuhé materiály (například normálně průhledné sklo).  
 Ultrazvukový senzor může být přepnut do pasivního módu, kdy nevysílá ultrazvukové 
pulsy, ale sbírá ultrazvuk z jiných zdrojů (například pohybové senzory nebo ultrazvukové 
senzory v aktivním módu). 
 Zostřené vidění - Dává uživateli ostřejší vidění. Hodnocení zařízení se přidává na vizuální 
testy vnímání uživatele. 
 Zvětšování obrazu -  Zvětšuje až 50x pozorované objekty a okolí. Dostupné v optické verzi 
(vhodné pro sesílání kouzel) tak i v elektronické verzi. Viz pravidla pro používání zvětšování 
v boji na dálku. 
 
Optické přístroje 
 Mají mnoho využití, jedním z nich je třeba možnost kouzelníkova optického (ne 
elektronického) pohledu za roh a tedy možnosti kouzlit za roh. Takové kouzlení má ale postih 
-3. 
 Endoskop - Je asi 1 m dlouhý fiberoptický kabel, ovšem na každém konci je optická čočka 
a asi 20 cm na každém konci je vyrobeno z myomerického lanka. Umožňuje hledět za roh, 
nebo do úzkých prostor. 
 Hledí magického vidění - Je masivní hledí spojené myomerickým lankem obtočeným 
kolem fiberoptického kabelu, který končí optickými čočkami. Dá se pořídit v celkové délce 
10, 20 i 30 m. 
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 Periskop - Je do L tvarovaná trubice se dvěma zrcadly, umožňuje uživateli vidět (či střílet) 
za roh. 
 
Zlepšení vidění Dostupnost Cena v ¥ 
Binokuláry ~ 100 
Kontaktní čočky 6 50 
Brýle ~ 25 
Hledí ~ 50 
Endoskop 8 250 
Monokl 4 25 
Periskop 3 50 
Hledí magického vidění 12 omez 2 000 
 
 
 
 
Vylepšení Dostupnost  Cena v ¥ 
Noční vidění +4 +100 
Kompenzace oslnění +2 +50 
Zobrazovací spojení ~ +25 
Smartlink +4 omez +500 
Termografie +6 +1 000 
Ultrazvuk +8 +1000 
Zostření vidění (hodn 1 - 3) +4 + (hodn x 100) 
Zvětšování obrazu +2 +100 
 
 
 

Audio vylepšení  
 
 Obvykle dostupné v podobě malých sluchátek nebo hlavových telefonů. Mohou přehrávat 
audio vstupy ze zlepšené reality nebo jiných zdrojů. 
 Zlepšení sluchu - Dovoluje uživateli vnímat širší zvukové spektrum (tzn. i jinak 
neslyšitelné nízké či vysoké frekvence). Může ho však lehce rušit zesílený šum v pozadí. 
Zařízení přidává své hodnocení na testy vnímání spojené se sluchem. 
 Selektivní zvukový filtr  - Dovoluje uživateli odstranit okolní šum a soustředit se na určitý 
zvuk nebo typ zvuku. Každý bod hodnocení dovoluje uživateli vybrat jednu skupinu zvuků 
(například rozhovor, nebo dech hlídacího psa). Uživatel může najednou poslouchat jen jednu 
skupinu zvuků,  ale ty ostatní si může nahrát a poslechnout později, nebo nastavit filtr tak, aby 
dal zprávu a zaznamenával změny (například změnu rytmu dechu psa (asi běží) nebo pokud 
se v rozhovoru zmíní určitá témata). 
 Prostorový rekognizér - Dokáže lépe poznat odkud zvuk přichází. Na testy vnímání za 
takovým účelem má uživatel +2. 
 
Audio vylepšení Dostupnost Cena v ¥  
Sluchátka ~ 10 
Hlavové telefony ~ 50 
 
Vylepšení 
Zlepšení sluchu (hodn 1 - 3) +2 + (hodn x 100) 
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Selektivní zvukový filtr (hodn 1 - 3) +8 + (hodn x 200) 
Prostorový rekognizér  +6 + 100 
 

Senzory 
 
 Díky miniaturizaci, propagaci bezdrátové technologie a technickému vývoji 
 lze senzory najít téměř úplně všude. 
 Senzorová sada kombinuje několik typů senzorů do jedné jednotky. RFID senzorické 
označení již bylo popsáno. Mikrosenzory jsou velikosti mince a menší, jsou často užívány v 
mikrosondách, nebo se maskují za jiné věci. Příruční senzory se snadno přenesou v dlani. 
Instalované senzory jsou o velikosti krabice na piknik. Senzory dopravních prostředků, 
tam je název už dost výmluvný.  
 Každá taková sada má svoje hodnocení Signálu, které ovlivňuje dosah senzorů, některé 
senzory však mají své vlastní maximální dosahy. Každá sada má také hodnocení Kapacity a 
celkový počet hodnocení  Kapacit v sadě nesmí tuto Kapacitu sady přesáhnout. Prostě do 
malé mikrosady senzorů nedáte současně kameru, atmosférický senzor a k tomu mikrofony. 
Pokud se na test senzorů použije v sadě více než jeden senzor, použijte ten s nejvyšším 
hodnocením. 
 Atmosférický senzor - Monitoruje počasí, jeho předpovědi jsou však kvůli různým 
faktorům (Probuzení, znečistění) stále méně přesnější. 
 Kamera - Je tím nejobvyklejším senzorem. Může pořizovat fotografie, video i trideo 
záznamy včetně zvuku. Může být také vybavena různým vylepšením vidění.  
 Skanner kyberwaru - Tento milimetrovlnový skanner je primárně určen k detekci 
kyberimplantátů, ale může být užit například k detekci pašovaného zboží. Maximální dosah je 
15 m. 
 Směrový mikrofon  - Umožňuje uživateli odposlouchávat vzdálené rozhovory. Pevné 
objekty mezi mikrofonem a cílem, stejně tak hlasitý hluk z okolí, mohou odposlech 
znemožňovat. Maximální dosah je 100 m. 
 Geigerův počítač -  Sleduje úroveň radioaktivity v okolním prostředí. 
 Laserový mikrofon - Vysílá laserový paprsek proti pevnému objektu (například okenní 
tabulka), snímá vibrace tohoto povrchu a překládá je do zvuků, které jsou slyšet za bariérou. 
Pro test audio vnímání použijte Vnímání + hodnocení zařízení. Maximální dosah je 100 m. 
 MAD Skanner (Skanner Detekce Magnetických Anomálií) - je používán k detekování 
zbraní a kovových sloučenin vůbec. Má maximální dosah 5 m. 
 Mikrofon - Standardní prostorový audio "sběrač", který může být vylepšen běžnými audio 
vylepšeními. 
 Pohybový senzor - Využívá ultrazvuk k detekci velkých náhlých změn teploty okolí, které 
jsou způsobeny pohybem. 
 Čichový senzor - Sbírá a analyzuje molekuly ze vzduchu. Funguje stejně jako headware 
Posilovač čichu. 
 Skanner radiosignálů - Vyhledává a zaměřuje se na radiové přenosy z RFID označení, 
bezdrátových sítí a dalších přenašečů, velmi užitečný při zachytávání signálů, které mají 
původ v blízkém okolí. Také může změřit sílu signálu a určit přesně umístění zdroje. Použijte 
pravidla pro detekci a zachycování bezdrátového signálu, považujte pak zařízení jako Sniffer 
program o stejném hodnocení. 
Senzorové sady Kapacita Signál 
RFID 1 0 
Mikro 1 2 
Příruční / Minisonda 3 3 
Instalované / Malé sondy 5 4 
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Velká sonda 8 4 
Dopravní prostředek 12 5 
 
Senzory (min. hodn. - max. hodn) Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Atmosférický senzor (1 - 3) (1) 2 hodn x 25 
Kamera (1) ~ 100 
Skanner kyberwaru (1 - 6) (1) 4 omez hodn x 75 
Směrový mikrofon (1) 4 50 
Geigerův počítač (1) 4 50 
Laserový mikrofon (1 - 6) (2) 8 omez hodn x 50 
Laserový dálkoměr (1) 8 100 
MAD Skanner ( 1 - 3) (1) 6 omez hodn x 75 
Mikrofon (1) ~ 50 
Pohybový senzor  (1) 4 50 
Čichový senzor (1 - 6) (1) 4 hodn x 500 
Skanner radiosignálů ( 1 - 6 ) (1) 4 omez hodn x 25 

Bezpečnostní zařízení 
 
 Způsoby použití již byly popsány v předešlých kapitolách. 
 Zámky na klíč - Stále se ještě používají (i když už jen velmi málo), buď z nostalgie, nebo 
proto, že by je nikdo nečekal, nebo prostě proto, že je někde za 60 let ještě nikdo nestačil 
vyměnit. 
 Magnetické zámky - Jsou elektronické zámky s různými možnostmi kontroly přístupu, od 
keypadu, přes přístupové karty po biometriku.  
 Pouta - Standardní kovová pouta (s mechanickým nebo bezdrátově ovládaným zámkem) 
mají hodnocení Pancíře / Struktury 15. Moderní plastová pouta jsou zatavována a zůstávají, 
dokud je někdo nerozstřihne (hodnocení Pancíře / Struktury 15) nebo jsou jednodušší 
plastikové náramky na jedno použití, ty mají hodnocení Pancíře / Struktury 6. Bezpečnostní 
okovy (takzvaný Medvěd), se vězňům nasazují na kotníky a zápěstí a mají hodnocení Pancíře 
/ Struktury 12. 
 
Bezpečnostní zařízení (min. hodn - max. hodn) Dostupnost Cena v ¥  
Zámek na klíč ( 1 - 6 ) ~ hodn x 10 
Magnetický zámek ( 1 - 6 ) ~ hodn x 100 
 Keypad / Snímač karet ~ + 50 
 Anti-temperový okruh ( 1 - 4 ) ~ + (hodn x 100) 
 Biometrický snímač ( za 1 typ) + 4 + 200 
 
Pouta 
Kovová ~ 20 
Plastická 6 omez 50 
Plastikové náramky ~ 1 
Bezpečnostní okovy 6 omez 200 
 
 
Nástroje pro vloupání a nezákonné vstupy 
 
 Autopaklíč - tento nástroj připomíná tvarem trochu pistoli a je skvělý při zdolávání 
mechanických zámků. Hodnocení zařízení se přidává k testu Zámečnictví + Obratnost nebo 
namísto dovednosti Zámečnictví, pokud ji postava nemá. 
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 Celulární tvarovač - Toto zařízení dokáže sejmout otisk prstu či dlaně a podle nich 
vytvarovat jakýsi odlitek, který se dá nasadit na ruku a imitovat tak příslušné otisky. 
 Sekáč - Zdvojnásobuje efektivní Sílu postavy při násilném vstupu přes dveře a podobné 
překážky. 
 Kopírka p řístupových karet - Dovoluje uživateli udělat kopii ukradené přístupové karty, 
to se dělá rozšířeným teste Hardware + Logika (8, 1 hodina). Při použití okopírované karty se 
pak hází opoziční test mezi hodnocením padělané karty a hodnocením magnetického zámku. 
 Sada paklíčů - Základní výbavička k překonání zámku na klíč. 
 Magnetický paklíč - Může být vsunut do snímače karet magnetického zámku a oklamat ho, 
že jde o pravou kartu. 
 Sekvencér - Elektronické zařízení k překonání key-padových  magnetických zámků. 
 Mini řezačka - Přenosné vybavení, které vytváří krátký elektrický oblouk, který dokáže 
propálit a roztavit kov a podobné materiály. Zdroj dokáže udržet miniřezačku v chodu po 30 
minut. Díky svým rozměrům a tvaru to ale není dobrá zbraň (stejně tak byste mohli použít 
zapalovač). Proti bariérám má hodnocení poškození 15. 
 Monovláknitá řetězová pila - Každý zub na řetězu této malé ruční pily je pokryt 
monovláknem. Ideální pro řezání stromů, dveří, ne moc dobré jako zbraň (použijte dovednost 
Exotické zbraně na blízko, na testy útoků a vykrývání je však postih -2). Je - li použita proti 
bariérám, hodnocení poškození je dvojnásobné. 
 Kleště na drát - Zdvojnásobují efektivní Silu postavy při stříhání drátu. 
 
Nástroje pro vloupání  
a nezákonný vstup (min. hodn - max. hodn) Dostupnost Cena v ¥ 
Autopaklíč ( 1 - 6 ) 8 omez hodn x 200 
Celulární tvarovač ( 1 - 3 ) 12 zak hodn x 200 
Sekáč ~ 20 
Kopírka přístupových karet ( 1 - 6 ) 8 zak hodn x 300 
Sada paklíčů 6 omez 300 
Magnetický paklíč ( 1 - 6 )  (hodn x 3) zak hodn x 2000 
Mini řezačka 2 250 
Monovláknitá řetězová pila 4 300 
Sekvencér ( 1 - 6 )  (hodn x 3) zak hodn x 200 
Kleště na drát ~ 25 
 
Exotická zbraň na blízko Dosah Průraz Poškození 
Monovláknitá řetězová pila 1 -2 5 fyz 
 
 

Chemikálie 
 
 Pravidla pro použití chemikálií a dalších toxických látek již byla popsány v kapitole Toxiny. 
 Lepidlo ve spreji - Je velmi rychle schnoucí aerosolové lepidlo, které umožňuje velmi 
rychle "zapečetit" vstupy (dveře, okna atd.) Zaschnutí trvá jen jedno bojové kolo. Kdyby chtěl 
někdo otevřít takto zapečetěné vstupy, hází si opoziční test Síla + Tělo VS 10 kostkám, které 
má lepidlo. 
 Termitová propalovací mřížka - Termitový gel hoří při velmi vysokých teplotách. 
Aplikuje s  pomocí zapalovací mřížky, co že tryska termitu a kyslíku na držadle a v mřížce. 
Dokáže se propálit do železa, oceli i plastu. Nedá se použít jako zbraň (na to s ní musí být 
zacházeno až příliš opatrně). Hodnota poškození je 20. 
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Užitné chemikálie (za dávku) Dostupnost Cena v ¥ 
Lepidlo ve spreji 2 150 
Termitová propalovací mřížka 16 omez 500 
 
Bojové chemikálie (za dávku) 
CS / Slzný plyn  4 omez 20 
Gama-Skopolamin 14 zak 200 
Narkojekce 8 omez 50 
Nevolnostní plyn 6 omez 25 
Neuroomračující plyn 12 omez 60 
"Pepřák" ~ 5 
Seven-7 20 zak 1 000 
 
 
 

Výbava pro přežití 
 
 Obvykle i méně obvykle obsahuje tohle: 
 Protichemická pláštěnka - Lehký nepromokavý oděv nošený přes obyčejné šaty, poskytuje 
chemickou ochranu rovnou svému hodnocení. je li nošena s pancířem s protichemickou 
ochranou, počítá se to vyšší hodnocení. 
 Horolezecká výbava - Obsahuje lana, postroje, háky, karabiny, cepíny atd. 
 Potápěčská výbava - Obsahuje částečnou obličejovou masku se šnorchlem, regulátor 
dýchání, kyslíkovou nádrž s kyslíkem na 2 hodiny, kombinézu a kompenzátor nadnášení 
(umožňuje potopení se do větších hloubek). Regulátor a kyslíková maska chrání proti 
toxinům s inhalačním přenosem stejně jako plynová maska. Kombinéza dává +1 na testy 
odolávání chladem. 
 Svítilna - Ty moderní používají dlouhotrvající LED zářivky. Čím větší, tím obvykle lepší. 
Dostupné pro noční vidění a termografii. 
 Plynová maska - Úplně zakryje obličej uživatele a vyfiltruje toxické látky. Dává bonus +2 
na testy odolávání proti plynným látkám. Nelze kombinovat s respirátorem. 
 Gekoní rukavice - Jsou vyrobeny s velmi přilnavého materiálu, jehož povrch je pokryt 
miliony mikroskopických chloupků. Spolu dohromady jsou tak silné, že udrží i trolla 
slézajícího ze stropu. Prodávají se v sadě, která obsahuje rukavice a návleky na kolena a 
chodidla. Poskytují bonus +2 jako při zajištěném šplhání. Jsou ovšem k ničemu, když se 
namočí. 
 GPS systém - Poměřuje signály získávané buď z nejbližšího přístupu bezdrátové sítě nebo z 
GPS orbitálních satelitů. V dosahu bezdrátové sítě to komlinky dělají automaticky, ale GPS je 
hlavně určeno pro divočinu nebo oblasti bez bezdrátové sítě. 
 Ochranný oblek - Pokrývá celé tělo a zahrnuje vnitřní kyslíkovou nádrž, se zásobou 
vzduchu na 4 hodiny. Dokud není proražen, chrání proti toxinům s inhalačním nebo 
kontaktním přenosem. I když je proražen, může ještě pár bodů ochrany poskytnout (dle úvahy 
GM). 
 Chemická pochodeň - Ohněte, zlomte a zatřeste a máte několik hodin ne moc silného 
chemického světla. 
 Mikrosv ětlicomet - Dokáže vystřelovat barevné světlice až 200 m do vzduchu, ty snášejíc 
se k zemi osvětlí asi na 5 minut oblast o velikosti městského bloku. V dané oblasti tak 
odstraní postihy za špatné osvětlení. Pokud mikrosvětlicomet použijete jako zbraň, použijte 
dovednost Exotické zbraně na dálku, světlice způsobují poškození ohněm. 
 Hořčíková pochodeň - Po aktivaci získáte 5 minut jasného hořčíkového světla. 
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 Svěrací rukavice - Jsou vyrobeny ze speciální látky, která společně se stavbou rukavice 
umožňuje pevnější sevření ruky, to dává pro testy udržení něčeho v sevřené ruce bonus +2 k 
Síle. Jsou nezbytné pro použití ultratenkého mikrovlákna. 
 Respirátor - Nosí se přes ústa a nos a chrání proti toxinům s inhalačním přenosem. Přidává 
své hodnocení k testu odolávání vůči těmto toxinům. 
 Souprava pro přežití - Vejde se do střední tašky. Obsahuje nůž, svítilnu, zapalovač, 
zápalky, kompas, lehkou termální přikrývku, výživu na několik dní, tabletky na čistění vody 
atd. 
 Kotvi čková puška - Dokáže vystřelit kotvičku až na 75 m. Je vybavena vnitřním 
navijákem, který přitáhne kotvičku zpátky /nebo k vytažení malých nákladů). Pokud je 
použitá jako zbraň, použijte dovednost Exotické zbraně na dálku a odolává se nárazovým 
pancířem. 
 Mikrolanko udrží váhu až 2 000 kg, ostatní lana až 4 000 kg. 
 Mikrovlákno  - Je vyrobeno z extrémně tuhého a odolného vlákna a tak, i když může být 
velmi dlouhé, dá se schovat do malého prostoru. Dá se ovšem sevřít jen Svěracími 
rukavicemi, jinak by se uživatel dosti osudně pořezal (způsobují poškození 8 fyz). 
 Myomerické lanko - Vyrobeno z myomerických vláken, které se mohou smršťovat a 
natahovat, pohyb lana může být elektronicky kontrolován. Délka lana je až 30 m. Může se 
například jako had doplazit za roh, nebo se obtočit kolem sloupu. Není příliš silné, nedají se 
jím svazovat lid¨é, ani zvedat velké a těžké objekty. 
 Mizící lanko / Katalyzátorová tyčinka - Pokud se tohoto lanka dotkne katalyzátorová 
tyčinka, spustí chemickou reakci, která během několika sekund rozloží lanko na prach. Což 
(většinou) nezanechává stopy. Tyčinku lze použít vícekrát. 
 
Vybavení Dostupnost Cena v ¥ 
Protichemická pláštěnka (hodn. 1 - 6 ) hodn x 2 hodn x 1 000 
Horolezecká výbava ~ 200 
Potápěčská výbava 6 2 000 
Plynová maska ~ 100 
Gekoní rukavice 12 250 
GPS systém 3 200 
Ochranný oblek 8 1 000  
Svítilna ~ 25 
Chemická pochodeň ~ 5 
Hořčíková pochodeň ~ 20 
Mikrosvětlicomet ~ 50 
Mikrosvětlice ~ 25 
Svěrací rukavice ~ 70 
Respirátor ( hodn 1 - 6 ) hodn x 2 hodn x 100 
Souprava pro přežití 4 100 
Kotvičková puška 8 omez 500 
Katalyzátorová tyčinka 8 omez 120 
Mikrovlákno 4 50 / 100 m 
Myomerické lanko 10 200 / 10 m 
Standardní lano ~ 50 / 100 m 
Mizící lanko 8 zak 85 / 100 m 
 
Exotická zbraň na dálku Poškození Průraz Mód Munice 
Mikrosvětlicomet 3 fyz ~ JR 1 (přn) 
Kotvičková puška 5 om ~ JR 1 (přn) 
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Biotechnologie 
 
 Biomonitor  - Kompaktní přístroj, který měří například krevní tlak, teplotu atd. Může také 
analyzovat krev, pot, moč a vzorky kůže. Hojně využíván medicínskými službami, stejně jako 
pacienty, kteří musí nebo chtějí neustále sledovat svůj zdravotní stav. Dá se nosit na zápěstí 
nebo předloktí, nebo všitý do oděvu. 
 Injek ční stříkačka na jedno použití - Plastiková, s kovovou jehlou. Pro injekční aplikaci 
toxinů i léčiv. 
 Medkit - tato souprava obsahuje léčiva, obvazy, nástroje a také mluvící expertně lékařský 
systém, který uživateli poradí, jak postupovat při různých úrazech, zraněních, otravách a 
podobně. Přidává své hodnocení kostek na všechny testy První pomoci. Souprava by měla být 
pravidelně doplňována. 
 
Smlouva s Doc Wagon 
 Doc Wagon nabízí skvělou medicínskou péči po 24 hodin denně na zavolání (ať už z bytu či 
z ulice). Jsou dostupné 4 typy smlouvy: základní, Zlatá, Platinová  a Superplatinová. Pokud 
uzavřete smlouvu s Doc Wagon, odevzdáte jim sadu vzorků svých tkání (které jsou chráněny 
proti zneužití v sejfu, bezpečáky i mágy), oplátkou na to dostanete biomonitor na náramku s 
RFID označením, nebo vám bude toto implantováno. Právě tím se dovoláte pomoci Doc 
Wagon a RFID označení bude navíc sloužit k navádění hlídkujících ambulancí Doc Wagon k 
vám. Jakmile je Doc Wagon zavolán ke smluvnímu klientovi, firma garantuje příjezd do 10 
minut, nebo je okamžitá lékařská praxe zdarma. Resuscitace je ceněná služba, stejně jako 
Služba v ohrožení. V tom druhém případě se předpokládá, že klient (či jeho dědici) splatí své 
účty firmě a to včetně náhrad za zraněné či zabité zaměstnance. 
 Zlatá smlouva - Nabízí 1 resuscitaci ročně zdarma, 50% slevu při náhradách za Službu v 
ohrožení a 10% slevu na rozšířenou péči. 
 Platinová smlouva - Poskytuje 4 resuscitace ročně zdarma, 50% slevu za rozšířenou péči a 
poplatky za Službu v ohrožení se neplatí, i  když stále bude požadována náhrada za zemřelé 
zeměstnance. 
 Superplatinová smlouva - Poskytuje 5 resuscitací ročně zdarma, nemusí se platit jakékoli 
náhrady za Službu v ohrožení. 
 Doc Wagon ovšem neodpoví na volání, které by obnášelo výjezd na cizí státní či korporační 
území bez povolení daného státu nebo dané korporace. 
 
Dermy 
 Jsou přilnavé přenašeče drog, které umožňují souvislé a bezpečené uvolňování potřebných 
chemikálií. Nalepí se přímo na kůži pacienta. Chcete li použít derm na nedobrovolného 
pacienta, chce to úspěšný útok v boji beze zbraně (nemusíte zranit, stačí je dotek). 
 Protijedový derm - Přidává své hodnocení kostek na jakýkoli test odolnosti vůči toxinům, 
který se provede do 20 minut po aplikaci dermu. Derm chrání vždy proti určitému druhu 
toxinu. 
 Stimulační derm - Dovoluje uživateli ignorovat postihy za omráčení, považujte to jako 
výhodu  Vysoký práh bolesti , její úroveň je rovna hodnocení dermu. Tento efekt trvá 
hodnocení x 10 minut, poté odezní a uživatel dostane ještě 1 dodatečný čtverec omráčení 
(nelze odolávat). Během účinku dermu není možné odpočívat. 
 Tišící derm - Způsobí omráčení, tolik čtverců, kolik je hodnocení dermu. 
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 Traumatický derm - Je - li umístěn na umírajícího pacienta, umožňuje mu provést 
stabilizační test, kde místo První pomoci / Medicíny použije své Tělo. 
 
Biotechnologie Dostupnost Cena v ¥ 
Biomonitor ~ 300 
Injekční stříkačka na jedno použití 4 10 
Medkit ~ hodn x 100 
 jeho doplňování ~ 50 
 
Smlouva s Doc Wagon 
Základní ~ 5 000 / rok 
Zlatá ~ 25 000 / rok 
Platinová ~ 50 000 / rok 
Superplatinová ~ 100 000 / rok 
Dermy (min. hodn - max. hodn) Dostupnost Cena v ¥ 
Protijedový ( 1 - 6 ) hodn hodn x 50 
Stimulační ( 1 - 6 ) hodn x 2 
Tišící ( 1 - 10 ) hodn x 2 hodn x 20 
Traumatický  2 500 
 
 
 

Maskování 
 
 Latexová obličejová maska - Má - li váš mág volno, můžete použít šikovný kousek 
vybavení. Je to vlastně výrobní souprava, která vyrobí latexovou masku, která bude věrnou 
kopií zadané podoby a to buď testem Počítače + Editovací program (maximální počet úspěchů 
je dovednost Maskování), nebo vložením biometrických údajů. Hodnocení masky se pak 
přidává k testům pro Maskování. Maska a souprava může být použita jen jednou. 
 Nanopastové maskování - Levná kosmetika a maskování na bázi latexu jsou už minulostí. 
Dalším krokem ve vývoji je universální biostatická nanopasta. Jakmile se jednou nanese na 
dané místo, sama se aktivuje díky elektrickému náboji v meta/lidské kůži. Může být 
naprogramována, aby změnila barvu a texturu, nebo aby utvořila určitý model. Může si 
pamatovat předem nastavenou konfiguraci. malé balení pasty pokryje jen hlavu a ruce, velké 
balení celé tělo. Nanopasta může být naprogramována stejným způsobem jako předešlá 
Latexová obličejová maska. Hodnocení nanopastového maskování pak přidává své kostky na 
testy Maskování. vydrží 24 hodin. 
 
Maskování Dostupnost Cena v ¥ 
Latexová obličejová maska 8 500 
Nanopastové maskování  
 malé balení 12 500 
 velké balení 16 1 000 
 
 
 
 
 

Kyberware 
 



 235

 Kybernetické modifikace jsou v roce 2070 už velice běžné. Existuje mnoho obchodů, kde 
vám malé změny provedou takřka na počkání. Nedávné objevy v kybertechnologii snížili 
dosti cenu kyberwaru a ty malé kousky si může dovolit i chudší občan. Málokdo například 
nemá datajack. 
 Kyberware funguje bezdrátově, navíc je většina kybernetického zařízení vybavena přímým 
neurálním rozhraním, které dovoluje uživateli je mentálně aktivovat a kontrolovat. Stejně tak 
mohou být napojeny na další implantáty. 
 
Headware 
  
 Jsou složitá zařízení vložená do hlavy uživatele (obvykle jsou tam vystavěna minimálně 
invazivní nanochirurgií). Implantáty, které mají hodnocení Kapacity, mohou být vestavěny do 
kyberkončetin (+ kyberlebky a kybertorza) a pak nestojí esenci ale kapacitu. 
 Komlink  - Implantovaná verze komlinku, populární mezi hackery a počítačovými 
pracovníky. 
 Kontrolní rig  - Implantát zpracovávající data a synchronizující činnost mozku k přímé 
manipulaci s riggovaným vozidlem / sondou. Dává bonus +2 na všechny testy dopravních 
prostředků, je - li rigger nariggován přímo do vozidla nebo sondy skrze virtuální realitu. Na 
jinou manipulaci se sondami skrze Matrix nelze tento bonus použít. 
 Kraniální bomba - Tato "poslední bolest hlavy" je ilegálním donucovacím prostředkem.  
  Křečové bomby - Jsou navrženy ke zničení jen části hlavy oběti, obvykle k vyřazení 
či ke zničení určitého headwaru či ke zničení části mozku, což může být nastaveno tak, aby 
oběť oslepla, ohluchla, ztratila některé motorické funkce a podobně. 
  Mikrobomby  jsou už dost silné na to, aby oběť zabily. 
  Prostorová kraniální bomba - i ta už má dost síly, aby uživatele zabila, ta ale s sebou 
vezme i blízké okolí (použijte parametry střepinového nebo vysoce explozivního granátu). 
 Bomby mohou být odpáleny na dálku či může být nastaveno časování. Explozi může rovněž 
spustit předem určený zvuk i či vjem. Pokud je bomba instalována do kyberkončetiny, 
obvykle je určena k tomu, aby zničila určité části (křečová bomba), celou kyberkončetinu 
(mikrobomba) nebo okolí oběti (prostorová bomba). 
 Datajack - Dovoluje uživateli přímo se přes optický kabel napojit na jakékoli elektronické 
zařízení, také mít mentální přístup do datajacku vložených čipů, softwaru a BTL. Datajacky 
vybavené vlastní pamětí mohou ukládat data. Dva uživatelé se mohou spolu skrze datajacky 
spojit optickým kabelem a tak spolu mentálně komunikovat bez obav z radiového odposlechu 
či zachycení dat. 
 Datový zámek - Je specializovaná verze datajacku užívaná kurýry, špiony a pomocníky 
vysokých úředníků. Data vložená do datového zámku jsou zašifrována a k jejich  vložení či 
vyložení je třeba speciálního kódu.Uživatel nemá k zámku mentální přístup, zámek není ani 
bezdrátově zpřístupněn. Uživatel je jen kurýr, podoben chodícímu sejfu. 
 Posilovač čichu - Na ulici je znám jako "kybernos" nebo " čmuchal". Zesiluje, identifikuje 
a může nahrávat pachy ( a později je opět přehrát). To otevírá uživateli úplně nový svět 
smyslových informací. Pachy totiž nesou mnoho informací, například některé nemoci se dají 
rozeznat podle pachu, meta/lidé i zvířata neustále vylučují slabé feromonové pachy podle 
momentální nálady (strach, radost atd.) Posilovač čichu také může stále ze vzduchu sbírat a 
analyzovat jeho částice a tak pátrat po stopách výbušnin, munice či různých plynných látek 
například bojových plynů). Posilovač je také vybaven tlumičem, ten dovoluje uživateli 
ignorovat silné pachy.ů Obvykle je tento kus headwaru spojen s  OPS uživatele. 
 Sim-modul - Implantovaná verze externího sim-modulu. Oblíbený u milovníků simulací a 
zatracenců jedoucích v lanýžích (BTL). 
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 Posilovač chuti - Poskytuje podobné služby jako posilovač čichu, jen s tím rozdílem, že 
zlepšuje chuť uživatele. Také uživateli dovoluje zažít chuťové vjemy zlepšené reality, je - li 
na to naprogramována.Hodnocení headwaru se používá jako bonus kostek při testech vnímání 
založených na chuti.  
 Zubní implantát  - Je dutý zub ve dvou provedeních. 
  Provedení s úložným prostorem - Dovoluje pašovat mikro položky a malinké věci 
(na úvaze GM). 
  Provedení s rozlomitelným vrškem - Rozlomení spustí spojený efekt (například 
stopovací signál, nebo vypustí ukrytý jed či drogu). K rozlomení stačí velmi silně skousnout. 
 Ultrazvukový senzor - Implantovaná verze ultrazvukového senzoru. 
 Modulátor hlasu - vylepšuje hlasivky uživatele. Ten může bez námahy mluvit až se 100 
decibelovou hlasitostí, může trylkovat jako slavík, mluvit s neobyčejným důrazem. Modulátor 
může rovněž přehrát nahraný hlas, ovšem dá se použít jen k přehrání toho, co už bylo řečeno. 
(Systém na rozpoznávání hlasu by odchylku poznal). Ovšem existuje i velmi nelegální 
úprava, kdy může být nahrán jiný hlasový vzorek a pak podle něj vytvořit perfektní 
napodobení hlasu jiné osoby. K ošálení systému na rozpoznávání hlasu je pak třeba 
opozičního testu mezi hodnocením modulátoru a hodnocením systému.  
 
Headware Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Komlink 0,2 (2) ~ 2 000 + komlink 
Kontrolní rig 0,5 ~ 8 10 000 
Kraniální bomby 
 Křečová bomba 0 (1) 16 zak 2 000 
 Mikrobomba 0 (2) 16 zak 5 000 
 Prostorová bomba 0 (3) 20 zak 10 000 
Datajack 0,1 (1) ~ 500 
Datový zámek 0,1 (1) 12 1 000 + šifrování 
Posilovač čichu ( 1 - 6 ) 0,2 (2) hodn x 4 hodn x 1 000  
Sim-modul 0,2 (2) ~ 2 000 
 Hot-sim úprava 0,2 (2) 12 zak 5 000 
Posilovač chuti ( 1 - 6 ) 0,2 ~ hodn x 4 hodn x 1 500 
Zubní úložný implantát ~ ~ 8 200 
Zubní rozlomitelný implantát ~ ~ 12 500 
Ultrazvukový senzor 0,3 (2) 10 6 000 
Hlasový modulátor 0,2 ~ 4 7 500 
 Ilegální úprava ( 1 - 6 ) ~ ~                  (hodn x 3) zak hodn x 5 000 
 
Eyeware 
 
 Kyberoči (a ještě datajack) jsou asi nejčastějším kyberwarem v Šestém světě. Původně byly 
navrženy pro pomoc nevidomým, ale současné doplňky vytvořily lepší oko, než je to 
přirozené. Jsou dostupné v mnoha tvarech a barvách, vše co si zákazník přeje. Od přirozeného 
vzhledu po zvláštní výtvory. Barva očí může být měněna stáhnutím příslušného softwaru. Ti, 
co si ale chtějí jen změnit barvu očí, mohou si pořídit náhrady zorniček, ne celého oka. 
 Doplňky eyewaru stojí buď esenci (jsou - li implantovány do přirozených očí) nebo 
kapacitu (jsou - li instalovány do kyberoči), ne obojí. Platí, že vylepšení oka je pro obě oči 
stejné, aby nedošlo k rozhození rovnováhy vidění. 
 Kyberoči - Systém nabízí 20 / 20 vidění pro obě oči a zahrnuje už zobrazovací spojení, oční 
nahrávání, stejně tak kapacitu pro další doplňky. 
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 Oční nahrávací jednotka - Je spojena s optickými nervy uživatele a nahrává z nich data 
přímo do připojeného ukládacího prostoru (přístupného z OPS uživatele).K ochraně proti 
zlodějům dat může být ukládání nastaveno tak, aby bylo přístupné jen nějakým speciálním 
způsobem (například sim-modul, datajack atd.) 
 Kompenzace oslnění - Implantovaná verze vylepšení kompenzace oslnění. 
 Zobrazovací spojení - Implantovaná verze vylepšení zobrazovacího spojení. 
 Noční vidění - Umožňuje uživateli vidět normálně i při takovém osvětlení, jako je svit 
hvězd. Úplná tma však uživatele oslepí jako kohokoli jiného. 
 Oční sonda - Toto vylepšení se normálně pořizuje jen na jednu oční kouli, do které se 
implantuje kulovitá spyball sonda. Funguje jako běžné kyberoko, dokud ho uživatel nevyndá 
a nepoužije ho jako standardní spyball sondu. Pokud si nechá dát uživatel do obou očí oční 
sondy, a obě je vyndá, je vlastně slepý, pokud jsou sondy daleko od něj. 
 Ochranný kryt  - Lze ho dát na přirozené oko i kyberoko. Poskytuje bonus +2 k 
balistickému / nárazovému pancíři v oblasti očí. Dostupné průhledné nebo ve verzi průhledné 
jen v jednom směru. 
 Duplikace sítnice - Do tohoto zařízení může být nahrána nahrávka sítnice někoho jiného a 
toto zařízení pak vytvoří na umělé sítnici uživatele téměř dokonalou napodobeninu. Jako 
obvykle, v případě ověřování se hází opoziční test mezi hodnocením duplikace sítnice a 
hodnocením ověřovacího systému. 
 Smartlink  - Implantovaná verze smartlinku. 
 Termografické vidění - Implantovaná verze vylepšení termografického vidění. 
 Zostření zraku - Implantovaná verze vylepšení zostření zraku. 
 Zvětšování obrazu - Implantovaná verze vylepšení zvětšování obrazu.  
 
Eyeware Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Základní systém kyberočí 
 Hodnocení 1 0,2 4 ~ 500 
 Hodnocení 2 0,3 8 4 750 
 Hodnocení 3 0,4 12 6 1 000 
 Hodnocení 4 0,5 16 8 1 500 
Oční nahrávací jednotka 0,1 * 4 2 000 * 
Kompenzace oslnění 0,1 (1) 4 750 
Zobrazovací spojení 0,1 * 4 500 * 
Noční vidění 0,1 (2) 4 1 000 
Oční sonda ~ (6) 8 63 000 
Ochranný kryt ~ ~ 4 100 
Duplikace sítnice ( 1 - 6 ) 0,1 (1) 16 zak hodn x 15 000 
Smartlink 0,1 (1) 8 omez 1 000 
Termografické vidění 0,1 (2) 4 1 000 
Zostření zraku ( 1 - 3 ) 0,1 hodn hodn x 3 hodn x 1 500 
Zvětšování obrazu 0,1 (2) 4 1 000 
 
Kosmetika 
Ochranný kryt ~ ~ 4 100 
* Zahrnuto již v základním systému kyberočí 
 
 
Earware 
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 Podobně jako u eyewaru, i earware může být instalován do kompletní kybernáhrady (stojí 
kapacitu), nebo do modifikace vnitřního ucha (stojí esenci). Vylepení se vztahuje na obě uši, 
aby byla zachována rovnováha slyšení. 
 Kyberuši - Tyto implantáty nahrazují vnitřní ucho (ale pokud si ti uživatel přeje, i boltec) a 
nabízí perfektní slyšení v běžném rozsahu. Základní systém již zahrnuje zvukové spojení a 
ušní nahrávací jednotku, stejně jako kapacitu pro další vylepšení a doplňky. 
 Zlepšení sluchu - Implantovaná verze vylepšení zlepšení sluchu. 
 Vylepšení rovnováhy - Vylepšuje přirozený mechanismus vnitřního ucha pro udržování 
rovnováhy. Uživatel má bonus +1 na všechny testy zahrnující rovnováhu, jako je šplhání, 
chůze po římsách, doskok a podobně. 
 Tlumi č - Chrání uživatele před náhlý, zvýšeným hlukem stejně jako před zraňující úrovní 
hluku. Dává +2 na testy odolávání sonických útoků. 
 Ušní nahrávací jednotka - Je spojena se sluchovými nervy uživatele a nahrává všechna 
data přímo do neomezeného ukládacího prostoru dat přístupného z OPS uživatele. Kvůli 
zlodějům dat se dá přístup k uloženým datům zajistit nějakým speciálním způsobem 
(například přes datajack). 
 Selektivní zvukový filtr  - Implantovaná verze audio vylepšení selektivního zvukového 
filtru. 
 Zvukové spojení - Přehrává audio (nahrávky, zvyky z filmů, hudbu atd.) z připojených 
zdrojů (obvykle OPS uživatele, datajack atd.) přímo do uší uživatele. Obvykle užíváno pro 
zvuk ze zlepšené reality. 
 Prostorový rekognizér - Implantovaná verze vylepšení prostorového rekognizéru. 
 
Earware Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Kyberuši 
 Hodnocení 1 0,2 4 ~ 500 
 Hodnocení 2 0,3 8 4 750 
 Hodnocení 3 0,4 12 6 1 000 
 Hodnocení 4 0,5 16 8 1 500 
Zlepšení sluchu ( 1 - 3 ) 0,1 (hodn) hodn x 3 hodn x 1 500 
Vylepšení rovnováhy 0,1 (4) 10 5 000 
Tlumič 0,1 (1) 4 750 
Ušní nahrávací jednotka 0,1 * 4 500 
Selektivní zvukový filtr ( 1 - 6 ) 0,1 /hodn) hodn x 3 hodn x 1 000 
Zvukové spojení 0,1 * ~ 250 
Prostorový rekognizér 0,1 (2) 8 750 
 
* Zahrnuje již základní systém kyberuší. 
 
 
Bodyware 
 
 Bodyware, který nemá hodnocení kapacity, musí být instalován přímo do těla uživatele, 
nelze jej dát do kyberkončetin nebo kybertorza či kyberlebky. Bodyware, který má hodnocení 
kapacity, může být instalován do kyberkončetin či torsa a lebky, pak se za něj platí kapacitou, 
nikoliv esencí. 
 Vyztužení kostí - Buněčná struktura kostí je vyztužena řetězovitou mřížkou z kovu či z 
plastu, což značně zvýší pevnost kostí.Plastové vyztužení dává bonus +1 k Tělu na testy 
odolávání poškození, hliníkové +2 na testy odolávání poškození a +1 nárazový pancíř 
(kumulativní s dalším nošeným pancířem) a konečně titanové vyztužení kostí dává +3 k Tělu 
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pro testy odolávání poškození a +1 k nárazovému i balistickému pancíři (opět kumulativní s 
nošeným pancířem). Postava s vyztuženými kostmi způsobuje v neozbrojeném boji nablízko 
fyzické zranění.  
 Kosmetická modifikace - Obvykle se jedná o ambulantní zákrok, který zabere asi 2 
hodiny. Může změnit vzhled osoby, změnu tvaru, barvy a pigmentace obličeje i těla (stále 
jsou populární fiberoptické vlasy s možností změny barvy podle nálady). Exotické 
modifikace, jako je například šupinatá kůže,. barevná srst, kočičí uši, orčí tesáky, to už je 
složitější a zabere to víc času. 
 Dermální plátování - Sestává z tvrdých plastových a kovových plátků, které se vloží do 
kůže uživatele. Plátování je patrné, nejen hmatem, ale i vizuálně a také se často upravuje jeho 
povrch a barva. Poskytuje bonus k balistickému i nárazovému pancíři o svém hodnocení. 
Nelze kombinovat s orthoskinem. 
 Náhrada konečku prstu  - Umožňuje ukládat věci mikro velikosti (dle úvahy GM). Vložení 
nebo vybrání uložené věci zabere komplexní akci. Věc ukrytá uvnitř je úplně skryta. Pokud si 
chce někdo všimnout, že je koneček prstu umělý, musí úspěšně hodit test vnímání Vnímání + 
Intuice (4). 
 Náhrada konečku prstu je také populární místo pro uložení monobiče, pak slouží koneček 
jako kontrolní závaží. Vytažení monobiče z konečku prstu vyžaduje jednoduchou akci, jeho 
zasunutí ovšem už komplexní. 
 Kotvi čková puška - Implantovaná verze kotvičkové pušky již výše popsané.  
 Vnit řní vzduchová nádrž - Část jedné plíce je nahrazena nádrží se stlačeným vzduchem, 
což umožňuje uživateli zadržet dech a dýchat jen z ní. Vzduch vydrží na 2 hodiny. To 
umožňuje práci pod vodou, a pokud uživatel takto zadrží dech, ochrání ho to i před toxiny s 
inhalačním přenosem. Doplnění nádrže trvá asi 5 minut, běžně se plnícím ventilem mezi 
žebry. 
 Svalová náhrada - Jsou to implantované kypované svaly, které nahradí uživatelovy 
přirozené. Kalciová léčba a posílení kostry pak už dovoluje plně využít novou sílu uživatele. 
Svalová náhrada zvyšuje o své hodnocení Sílu a Obratnost uživatele. Nemůže být ale 
kombinováno dohromady se Svalovým vylepšením, nebo biowarem svalového toneru. 
 Posilovač reakce - Nahrazením části páteře supravodivým materiálem se zkrátí reakční čas 
postavy. Hodnocení posilovače zvýší Reakci uživatele ( to následně ovlivní i Iniciativu). 
Posilovače Reakce jsou plně slučitelné dalšími urychlovači Iniciativy. 
 Sim-rig - Je implantovaná verze externí verze. 
 Skill-wire systém - Je systém neurosvalových ovladačů umístěných podél nervových drah 
ovládání svalů. Umožňuje používat aktivní dovednostní software o maximálním hodnocení do 
hodnocení skill-wire systému. Skill-wire systém může být nastaven až na (dvojnásobek 
hodnocení) různých softwarů. Změna právě používaného softwaru za jiný si žádá 
jednoduchou akci. 
 Ukládací prostora - Může být umístěna jen¨v takových částech uživatelova těla, které 
mohou být snadno vyměněny. Umožňuje schovat věci mikro velikosti (dle úvahy GM). 
Všimnutí si ukládací prostory vyžaduje úspěšný test Vnímání + Intuice (4). Vložení předmětu 
vyžaduje komplexní akci, stejně tak jeho vyndání. 
 Dotekové spojení - Malá jednotka umístěná na míše uživatele. Umožňuje přenos 
hmatových datových informací do nervového systému uživatele. Tato data jsou obvykle 
získávána z OPS uživatele, ale i z jiných zdrojů. Užitečné pro vnímání Zlepšené reality. 
 Reflexní vlákna - Velmi invazivní operace implantuje uživateli mnoho neurálních 
urychlovačů a adrenalinových stimulátorů. To uvede uživatele do nového světa vnímání 
okolí, kde se všechno kolem něj pohybuje tááák pomaluuu… 
 Systém zahrnuje i aktivátor reflexních vláken. Když je zapnut, uživatel se urychlí, dá se ale 
opět vypnout. Každý bod hodnocení reflexních vláken přidá uživateli +1 k Reakci a přidá 
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jedno jednání v kole navíc. Reflexní vlákna nemohou být kombinována s jakoukoli další 
formou zrychlení iniciativy. 
 
Bodyware Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Vyztužení kostí 
 Plastové 0,5 ~ 8 zak 5 000 
 Hliníkové 1 ~ 12 zak 15 000 
 Titanové 1,5 ~ 16 zak 40 000 
Kosmetické modifikace ~ ~ 2 - 12 200 - 10 000 
Dermální plátování ( 1 - 3 )  hodn x 0,5 ~              (hodn x 5) omez. hodn x 5 000 
Náhrada konečku prstu 0,1 (1) 4 750 
Kotvičková puška 0,5 (5) 8 1 500 
Svalová náhrada ( 1 - 4 )  hodn x 1 ~              (hodn x 5) omez hodn x 5 000 
Posilovač Reakce ( 1 - 3 )  hodn x 0,3 ~              (hodn x 5) omez   hodn x 10 000 
Sim-rig 0,5 ~ 8 5 000 
Skill-wire systém ( 1 - 5 )  hodn x 0,2 ~ hodn x 4 hodn x 2 000 
Bodyware Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Ukládací prostora 0,2 (2) 6 1 500 
Dotekové spojení 0,1 ~ 6 1 000 
Reflexní vlákna 
 Hodnocení 1 2 ~ 8 omez 11 000 
 Hodnocení 2 3 ~ 12 omez 32 000 
 Hodnocení 3 5 ~ 20 omez 100 000 
 
Útok neozbrojeného boje Dosah Poškození  Průraz 
Plastová výztuha kostí ~ (Sil/2+2) fyz  ~ 
Hliníková výztuha kostí ~ (Sil/2+1) fyz  ~ 
Titanová výztuha kostí ~ (Sil/2+3) fyz  ~ 
 
 
Kyberkončetiny 
 
 V současné situaci nastupujícího a expandujícího biowaru se může zdát používání 
kyberkončetin jako zastaralé, ovšem jsou celkem levné a snadno se opravují. Jsou tedy 
alternativou pro ty méně šťastné. Kyberlebka a kybertorzo jsou tu také, ale spíše něž o 
náhrady jedná se o schránky. 
 Kyberkončetiny nemohou mít žádný bioware ani kyberware, který spotřebovává esenci a ne 
kapacitu. 
 Každá kyberkončetina dává postavě 1 čtverec navíc do záznamníku fyzického zranění. 
 Zřejmé kyberkončetiny - Je na nich jasně vidět, že jsou umělé, dokud se plně nezakryjí 
oblečením. V některých prostředích také mohou ovlivnit to, jak budou ostatní s postavou 
jednat. 
 Syntetické kyberkončetiny - Vypadají jako přirozené kyberkončetiny, na dotek se ale 
pozná, že jsou umělé. Pokud chce ale někdo pouhým pohledem odhalit jejich umělost, je třeba 
testu Vnímání + Intuice (3), místo Vnímání lze pro tento test použít Kybertechnologii. 
 Vylepšování kyberkončetin - Všechny kyberkončetiny se vyrábí s Tělem Silou a 
Obratností 3. To se dá zlepšit jen vylepšením kyberkončetin. Bioware ani jiný kyberware 
nebude mít účinek.Vylepšení spotřebuje jisté množství Kapacity, kterou daná kyberkončetina 
nabízí. Pouze postavy, které mají kybertorzo mohou mít vylepšení s hodnocením vyšším než 
3. 
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 Pokud je pro nějaký test použita příslušná končetina (například pravý hák vaší kyberpaží), 
použijte atribut pro tuto končetinu (ať už přirozený nebo kyber), jinak použijte průměrnou 
hodnotu atributů končetin, které se na daném úkolu podílejí. Pokud tento úkon potřebuje 
skutečně perfektní koordinaci všech končetin, použijte hodnocení té nejslabší. 
 Atributy částečných končetin (kyberrukou, kyberchodidel) jdou také vylepšit, ale jejich 
atributy se použijí jen v případech, když se na úkonu podílejí hlavně tyto části - například 
pokud svíráte něčí prsty svou kyberrukou. 
 Pancíř - Pancíř instalovaný na kyberkončetinu je zároveň balistickým i nárazovým 
hodnocením. 
 
Doplňky kyberkončetin 
 Následující doplňky mohou být instalovány do kyberkončetin. 
 Gyrozápěstí kyberruky  - Při aktivaci zajistí a vyrovnávají pohyb zápěstí uživatele, to 
snižuje zpětný ráz zbraní. Funguje jako gyrostabilizace s hodnocením 3. Efekt není 
kumulativní s bonusem z gyrostabilizačního systému. 
 Kybersystém sklouznutí skryté zbraně - Podobně jako Systém sklouznutí skryté zbraně 
užívá tento doplněk stejná pravidla, má ovšem výhodu úplného skrytí zbraní. Povšimnutí si 
tohoto systému vyžaduje test Vnímání + Intuice (4). 
 Kyberpouzdro - Může být instalováno do kyberpaže, kybernohy nebo kybertorza. Do 
kyberkončetiny se dá skrýt zbraň velikosti pistole. Ta je úplně skryta v končetině či v torzu, 
dokud není systém aktivován a zbraň z pouzdra nevyjede. Zaznamenání kyberpouzdra 
vyžaduje úspěšný test Vnímání + Intuice (4). 
 Hydraulické zvedáky - Tyto implantáty vyžadují dvě kybernohy, každý zvedák spotřebuje 
jisté množství kapacity z dané nohy rovné svému hodnocení. Každý bod v hodnocení dává 
bonus +1 kostku na testy skákání a o 20% zvedne maximální vzdálenost skoku a (pokud 
postava zvládne doskočit na nohy) sníží efekt pádu o 2 m. 
 Větší ukládací prostora - Protože je instalována do kyberkončetiny, může být tato prostora 
větší, vejdou se do ní věci o velikosti pistole (GM má poslední slovo). Všimnutí si této 
prostory vyžaduje test Vnímání + Intuice (4). Vložení předmětu trvá komplexní akci, stejně 
tak jeho vyndání.  
 
Zbraně jako kyberimplantáty  
 Hodí se přesně pro ten typ pouličních samurajů, kteří nikam nejdou beze zbraně. 
 Palné kyberzbraně - Obvykle jsou instalovány do kyberpaží, i když jsou zprávy o palných 
zbraních v kybernohách jsou i vzácné případy, kdy je zbraň implantována do přirozené 
končetiny. Dle velikosti zbraně se zbraň instaluje do předloktí, nebo se předloktí postaví 
kolem ní. Střílí se buď skrytým otvorem v dlani, nebo přímo ze zápěstí, pokud ruku v zápěstí 
ohnete dolů. Kvůli utajení se ty části zbraně, u kterých je to možné, vyrábějí z nekovových 
materiálů a ty kovové nutné části se maskují do struktury (kyber)paže. Do každé končetiny se 
vejde jen jedna kyberzbraň. Všechny kyberzbraně mají vnitřní zásobníky, ale mohou být 
vybaveny skrytým muničním portem, na který se dá nasadit zásobník (pak ale každému dojde, 
že je paže umělá).Všechny kyberzbraně jsou už vybaveny smartgunovým systémem. 
Dostupné jsou také laserová zaměřovače, tlumiče a zvukové filtry, další doplňky zbraní (jako 
jsou třeba plynoventilační systémy) nemohou být instalovány. 
 Kyberzbraně nablízko - Jsou klasické hračky žiletkových kluků a holek. Jsou dostupné 
jako vylepšení kyberkončetin, ale dají se instalovat i do přirozených končetin. 
  Ruční čepelky - Jsou z nejlepší chromové ocele, které buď nahradí nehty, nebo 
vyjedou pod umělými nehty. 
  Ruční čepel - Je dlouhé ostří, které vyjede podél ruky na malíkové straně. 
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  Bodce - Sestávají z proměnlivého počtu čepelí, které obvykle vyjedou mezi kotníky 
ruky. 
  Šoková ruka - To jsou vlastně šokové elektrické plošky buď na kotnících ruky nebo v 
dlani - po aktivaci dají pořádnou ránu čemukoliv, s čím přijdou do kontaktu. Šoková ruka 
způsobuje elektrické poškození, energie vydrží 10 výbojů. Pak se dobíjí rychlostí 1 výboj / 10 
sekund. 
 
Kyberkončetiny Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Zřejmé kyberkončetiny 
 Celá paže 1 15 4 15 000 
 Celá noha 1 20 4 15 000 
 Ruka / Chodidlo 0,25 4 2 5 000 
 Předloktí 0,45 10 4 10 000 
 Holeň 0,45 12 4 10 000 
 Torzo 1,5 10 12 20 000 
 Lebka 0,75 4 16 10 000 
Kyberkončetiny  Esence Kapacita Dostupnost Cena v ¥ 
Syntetické kyberkončetiny 
 Celá paže 1 8 4 20 000 
 Celá noha 1 10 4 20 000 
 Ruka / Chodidlo 0,25 2 2 6 000 
 Předloktí 0,45 5 4 12 000 
 Holeň 0,45 6 4 12 000 
 Torzo 1,5 5 12 25 000 
 Lebka 0,75 2 16 15 000 
 
Vylepšení kyberkončetin 
Pancíř ( 1 - 4 ) ~ hodn x 2 hodn x 5 hodn x 300 
Tělo ( 1 - 7 ) ~ hodn x 1 (hodn x 3) omez hodn x 200 
Síla ( 1 - 7 ) ~ hodn x 1 (hodn x 3) omez hodn x 250 
Obratnost ( 1 - 7 ) ~ hodn x 1 hodn x 3 hodn x 250 
 
Doplňky kyberkončetin 
Gyrozápěstí kyberruky ~ (4) 12 zak 6 000 
Kybersystém sklouznutí 
skryté zbraně ~ (8) 12 omez 3 000 
Kyberpouzdro ~ (7) 8 omez 2 000 
Hydraulické zvedáky ( 1 - 6 )  ~          hodn za končetinu 9 hodn x 2000 (celk.) 
Větší ukládací prostora ~ (5) 6 2 000 
 
Kyberzbraně (palné) 
Příruční pistole 0,15 (2) 12 omez 800 
Lehká pistole 0,35 (4) 14 omez 1 500 
Automatická pistole 0,4 (4) 16 omez 2 000 
Těžká pistole 0,6 (6) 16 omez 3 200 
Samopal 1 (10) 20 omez 2 500 
Brokovnice 1,1 (11) 20 omez 2 100 
Granátomet 1,5 (15) 20 zak 4 000 
Vnější port pro zásobník 0,1 (1) ~ 100 
Laserový zaměřovač 0,1 (1) ~ 100 
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Tlumič 0,1 (2) ~ 400 
Zvukový filtr 0,3 (3) ~ 600 
 
Kyberzbraně (nablízko) 
Ruční čepelky (zatažitelné) 0,25 (3) 10zak 1 500 
Ruční čepel (zatažitelné) 0,2 (2) 10 zak 900 
Bodce (zatažitelné) 0,3 (3) 12 zak 1 800 
Šoková ruka 0,25 (3) 8 omez 1 000 
 
Kyberzbraně nablízko Dosah Poškození Průraz 
Ruční čepelky  ~ (Sil/2+1) fyz ~ 
Ruční čepel ~ (Sil/2+2) fyz ~ 
Bodce 1 (Sil/2+3) fyz ~ 
Šoková ruka ~ 6 om (el.) - polovina 
 
 
Kyberzbraně palné Poškození Průraz Mód Exploze KZPR Munice 
Příruční pistole 4 fyz ~ JR ~ ~ 2 (vnz) / 6 (z) 
Lehká pistole 4 fyz ~ PA ~ ~ 12 (vnz) / 12 (z) 
Automatická pistole 4 fyz ~ PA/D ~ 1 12 (vnz) / 35 (z) 
Těžká pistole 5 fyz -1 PA ~ ~ 10 (vnz) / 10 (z) 
Samopal 5 fyz ~ PA/D ~ 2 12 (vnz) / 24 (z) 
Brokovnice 7 fyz -1 PA ~ ~ 10 (vnz) / 12 (b) 
 s flešety 9 fyz (fl.) +2 
Mikrogranátomet granát ~ JR -2 / m ~ 2 (vnz) / 6 (z) 
 
 
 

Bioware 
 
 Je novým krokem v procesu vylepšování člověka, který se rapidně rozvinul v posledním 
desetiletí. Bioware upravuje a zlepšuje tělesné funkce uživatele, upravuje nebo dokonce 
přidává nové orgány. Je to sice daleko dražší, ale daleko méně invazivní pro tělo ( stojí to 
tedy méně esence) a navíc tolik nevyčníváte z davu. 
 Adrenalinová pumpa - Je malý svalový váček vrostlý do dolní části břišní dutiny. Slouží 
jako zásobník pro adrenalin a noradrenalin. Při aktivaci se pak tyto hormony uvolní do 
krevního oběhu. Stres a další podobné emocionální stavy mohou ale také spustit aktivaci. V 
takových případech může GM žádat test Zachování rozvahy, zda se uživateli podaří pumpu 
nespustit. Dokud je pumpa aktivována, uživatel nedostane žádné postihy za omráčení, 
dokonce ani neupadne do bezvědomí, když omráčení přesáhne své maximum. Hodnocení 
adrenalinové pumpy se přidává k Síle, Obratnosti, Reakci a Vůli postavy (až do jejího 
zlepšeného maxima). Pumpa pracuje 1k6 + hodnocení pumpy bojových kol, nelze to ukončit 
předčasně. Když účinek vyprchá, uživatel se pravděpodobně zhroutí, neboť dostane 1 čtverec 
omráčení (nelze odolávat) za každé bojové kolo, po které byla pumpa v činnosti. Atributy se 
vrátí na své původní hodnoty, a pak už postava postihy pocítí. Dokud je adrenalinová pumpa 
aktivována,m uživatel nemůže odpočívat.Když se pumpa vyprázdní, trvá to 10 minut, než se 
znova naplní hormony. Po tuto dobu nemůže být aktivována. 
 Zpevnění kostí - Je dlouhý a také bolestivý proces, kdy se buněčná struktura kostí uživatele 
zpevní, posílí se vazivo, ale také se zvýší tělesná váha. Pro účely odolávání poškození se Tělo 
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uživatele zvyšuje o hodnocení tohoto biowaru. S tímto vylepšením také uživatel způsobuje v 
boji beze zbraně fyzické poškození. 
 Kočičí oči - Oči uživatele se vylepší buněčnou strukturou, která lépe využívá zbytkové 
světlo, poskytuje tedy uživateli zcela přirozené noční vidění. Ovšem oči uživatele odráží 
světlo. Nelze kombinovat s kyberwarovým vylepšením očí. 
 Výkonné trávení - Tato úprava zvýší počet věcí,. které může meta/člověk bez potíží trávit - 
obecně například kořínky, trávu, rašelinu, a mnohé rostliny, které jsou považovány za nejedlé. 
Zahrnuje také úpravu chuťového vnímání, aby se tyto neobvyklé věci lépe vzaly do úst.cena 
životní úrovně uživatele se snižuje o 20% a uživatel také dostává bonus +2 na odolávání 
toxinů s ingestním přenosem, tedy s přenosem požití. 
 Zlepšená pohyblivost - Zahrnuje řadu procedur, které zlepší a uvolní vazivo a klouby, 
pohyb je ladnější, flexibilnější. Uživatel má bonus +1 na testy fyzických dovedností, které se 
vztahují k fyzickým atributům. Tento bonus se dá kombinovat s bonusy z jiných zdrojů. 
 Svalové zesílení - Kypovaná svalová vlákna jsou přidána do stávající svalové hmoty, a to ji 
zesílí, sval nabude na velikosti. Svalové zesílení přidává své hodnocení k Síle uživatele. Nelze 
kombinovat se Svalovou náhradou, lze to však se Svakovým tonerem. 
 Svalový toner - Kypovaná svalová elastická vlákna se připojí do stávající svalové tkáně. To 
zvedne její flexibilitu a pružnost. Svalový toner přidává své hodnocení k Obratnosti uživatele. 
Nelze kombinovat se Svalovou náhradou, jde to však dohromady se Svalovým zesílením. 
 Ortoskin  - Pod kůži je touto úpravou přidána kypovaná, energii pohlcující tkáň, což 
poskytuje jakýsi osobní pancíř. Vizuálně nejde rozdíl postřehnout. Ortoskin přidává své 
hodnocení jako balistický i nárazový pancíř (kumulativní s nošeným pancířem).Nelze 
kombinovat s Dermálním plátováním. 
 Patogenická obrana - Vylepšená slezina produkuje daleko efektivnější a agresivnější 
leukocyty (bílé krvinky). Patogenická obrana přidává své hodnocení na testy odolávání proti 
přírodním (ne umělým) toxinům a nemocem.  
 Továrna krevních destiček - Zvyšuje schopnost těla produkovat krevní destičky, které lépe 
snižují trauma z velkých zranění a rychleji zastavují krvácení. Kdykoli dostane uživatel 2 a 
více čtverců zranění, snižuje se toto zranění o 1 čtverec. 
 Kožní kapsa - Je typ biowaru, kde skrytý záhyb kůže kryje kapsu, která může udržet 
několik malých věcí, celkově do váhy 1 kg. Všimnutí si této kapsy vyžaduje úspěšný test 
Vnímání + Intuice (3). Zasunutí předmětu vyžaduje komplexní akci, stejně tak jeho vyndání. 
 Superštítná žláza - Přidává se na štítnou žlázu uživatele, zlepšuje metabolickou funkci 
těla.Uživatel má tendence k hyperaktivitě, spotřebuje vzhledem ke svému rychlému 
metabolismu dvakrát tolik jídla. Přidává +1 k Tělu, Obratnosti, Reakci a Síle uživatele. Cena 
životní úrovně je o 10% vyšší. 
 Symbionti - Jsou šití na míru uživatele a jsou přímo v jeho krevním řečišti, radikálně 
zlepšují regenerační funkci organismu. Ovšem výživa symbiontů je energeticky náročnější, 
uživatel musí více jíst a pít.Hodnocení symbiontů se používá jako bonus kostek na testy 
léčené (omráčení i fyzického zranění). Cena životní úrovně je o 20% vyšší. 
 Syntkardium  - Uměle posílená srdeční svalovina dovoluje uživateli, aby jeho srdce více 
pracovalo.Syntkardium přidává své hodnocení jako bonus kostek na všechny atletické testy. 
Tento bonus se může kombinovat s bonusy z jiných zdrojů. 
 Feromony na míru - Tělo uživatele bylo pozměněno, aby produkovalo speciálně navržené 
feromony, které lépe ovlivňují jiné. Hodnota tohoto biowaru se přidává jako bonus na testy 
Charismatu a sociálních dovedností. Tento bonus se ovšem nevztahuje na magické testy a 
schopnosti. 
 Toxinový extraktor  - Speciálně pěstovaná jaterní tkáň se přidává do jater uživatele. 
Zlepšuje činnost jater a rozšiřuje spektrum katabolické aktivity.  Hodnocení tohoto biowaru se 
přidává jako bonus kostek na testy odolávání všem toxickým látkám.  
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 Tracheální filtr  - Implantuje se na vršek průdušnice hned pod hrtanem. Přidává své 
hodnocení jako bonus k testům na odolávání proti toxinům s inhalačním přenosem. 
 
Kultivovaný bioware  
 Je pěstován přímo pro určitého příjemce, je tedy dražší a déle se na něj čeká. 
 Mozkový zesilovač - S předními laloky mozku je propojena speciálně pěstovaná tkáň extra 
neuronů. Přidává své hodnocení jako bonus k Logice uživatele. 
 Kompenzátor zranění - Jsou vlastně implantované svazky nervových vláken přidané přes 
inhibitory, což umožňuje uživateli jednat, i když je zatížen fyzickým i mentálním traumatem. 
Pro účely vypočítávání postihů za zranění může uživatel ignorovat zranění až do výše 
(hodnocení kompenzátoru) čtverců poškození. (omráčení i fyzického zranění). 
 Paměťový posilovač - Přidáním speciálně pěstované zhuštěné šedé mozkové kůry se 
uživateli zvýší krátkodobá i dlouhodobá paměť. Hodnocení posilovače se používá jako bonus 
kostek na testy paměti vztažených k jazykům a znalostem. Posilovač dává také +1 na testy 
učení, pokud je uživatel tím, kdo se učí (nikoli instruktorem). 
 Editor bolesti - Je štěp specializované nervové tkáně určené k filtraci smyslových stimulů. 
Dokud je editor aktivní, uživatel nebude dostávat postihy za omráčení a dokonce ani 
neupadne do bezvědomí, pokud omráčení překoná své maximum. Uživatel necítí bolest a 
nebude si vědom rozsahu zranění, které utržil, dokud se neprohlédne anebo dokud nebude mít 
tyto informace z jiného zdroje například z biomonitoru. Dokud je editor aktivní, zvyšuje Vůli 
uživatele o 1, ale současně snižuje Intuici o 1, (ale nikdy ne pod 1). Testy na vnímání hmatem 
mají postih -4. 
 Reflexní rekordér - Podél 31 párů páteřních nervů vyroste speciální nervová tkáň, což 
umožňuje lepší zautomatizovaní určitých motorických reflexů. Dává +1 na určitou dovednost 
nebo skupinu dovedností (pouze bojové a fyzické dovednosti). Dá se použít více rekordérů 
pro více dovedností, ale bonusy se na jednu dovednost nekumulují. Bonus se dá kombinovat s 
bonusy z jiných zdrojů. 
 Regulátor spánku - Upravuje hypotalamus v mozku, uživatel potřebuje méně spát a spánek 
je hlubší, lépe si odpočine. Uživatel si zcela vystačí se 3 hodinami spánku denně a může 
vydržet vzhůru 48 hodin, než začne mít nějaké postihy.Regulátor ale nijak neovlivňuje počet 
hodin odpočinku potřebných pro léčení. 
 Synaptický zesilovač - Nervové buňky tvořící nervové spojení se zmnoží a prodlouží, což 
vlastně rozšiřuje "datovou cestu" přenosových impulsů a snižuje tak čas potřebný pro přenos 
signálu. Za každý bod svého hodnocení dává +1 k Reakci uživatele a +1 jednání v kole. Nelze 
kombinovat s jinými formami vylepšení iniciativy. 
 
Základní bioware Esence Dostupnost Cena v ¥ 
Adrenalinová pumpa ( 1 - 3 )  hodn x 0,75 (hodn x 6) zak hodn x 30 000 
Zpevnění kostí ( 1 - 4 ) hodn x 0,3 12 hodn x 20 000 
Kočičí oči  0,1 4 7 500 
Výkonné trávení 0,5 4 20 000 
Zlepšená pohyblivost 0,3 12 40 000 
Svalové zesílení ( 1 - 4 ) hodn x 0,2 (hodn x 5) omez hodn x 7 000 
Svalový toner ( 1 - 4 ) hodn x 0,2 (hodn x 5) omez  hodn x 8 000 
Ortoskin ( 1 - 3 ) hodn x 0,25 (hodn x 4) omez hodn x 30 000 
Patogenická obrana ( 1 - 6 ) hodn x 0,1 8 hodn x 10 000 
Továrna krevních destiček 0,2 12 25 000 
Kožní kapsa 0,1 4 5 000 
Superštítná žláza 0,7 20 zak 45 000 
Symbionti ( 1 - 3 )  hodn x 0,2 (hodn x 5) hodn x 10 000 
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Syntkardium ( 1 - 3 )  hodn x 0,1 (hodn x 4) hodn x 10 000 
Feromony na míru ( 1 - 3 ) hodn x 0,2 (hodn x 4) zak hodn x 15 000 
Toxinový extraktor ( 1 - 6 ) hodn x 0,2 (hodn x 3) hodn x 20 000 
Tracheální filtr ( 1 - 6 )  hodn x 0,2 (hodn x 3) hodn x 15 000 
 
Boj beze zbraně Dosah Poškození Průraz 
Zpevnění kostí 1 ~ (Sil/2) fyz ~ 
Zpevnění kostí 2 ~ (Sil/2+1) fyz ~ 
Zpevnění kostí 3 ~ (Sil/2+2) fyz ~ 
Zpevnění kostí 4 ~ (Sil/2+3) fyz ~ 
 
 
 
 
 
Kultivovaný bioware Esence Dostupnost Cena v ¥ 
Mozkový zesilovač ( 1 - 3 ) hodn x 0,2 (hodn x 6) hodn x 10 000 
Kompenzátor zranění ( 1 - 12 ) hodn x 0,1 (hodn x 3) zak hodn x 15 000 
Paměťový posilovač ( 1 - 3 ) hodn x 0,1 (hodn x 5) hodn x 7 500 
Editor bolesti 0,3 18 zak 40 000 
Reflexní rekordér 
 Skupina dovedností 0,2 12 25 000 
 Dovednost 0,1 10 10 000 
Regulátor spánku 0,15 8 10 000 
Synaptický zesilovač ( 1 - 3 ) hodn x 0,5 (hodn x 6) omez hodn x 80 000 
 
 
 

Magické vybavení 
 
Ohnisko Dostupnost Cena v ¥ 
Ohnisko kouzlení (úč x 4) omez úč x 15 000 
Ohnisko Protikouzlení (úč x 4) omez    úč x 5 000 
Udržovací ohnisko (úč x 4) omez úč x 10 000 
Povolávací ohnisko (úč x 4) omez úč x 15 000 
Vázací ohnisko (úč x 4) omez úč x 10 000 
Zbraňové ohnisko (úč x 5) omez úč x 10 000 
Silové ohnisko (úč x 5) omez úč x 25 000 
 
Magické materiály 
Vyvolávací materiály (úč x 2) úč x 1 500 
Materiály Sídla magie (úč x 2) úč x 500 
Biovlákno (úč x 3) úč x 100 / m² 
 
Fetiše 
Bojové 8 omez 200 
Detekční 2 50 
Léčivé 2 500 
Šalebné 2 100 
Manipulační 6 omez 300 
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Kategorie kouzel Cena formule v ¥  Cena osob. učitele v ¥  Dostupnost 
Bojová 2 000 vyuč. dov. x 1 500 8 zak 
Detekční 500 vyuč. dov. x 250 4 omez 
Léčivá 500 vyuč. dov. x 250 4 omez 
Iluzivní 1 000 vyuč. dov. x 500 8 omez 
manipulační 1 500  vyuč. dov. x 1 000 8 omez 
 
 
 

 
 
 
 
Dopravní prostředky a sondy 
 
 Atributy dopravních prostředků jsou popsány v boji dopravních prostředků. 
 Riggerská adaptace - "Černá skříňka " vložená do dopravního prostředku, která umožňuje 
postavě s kontrolním rigem riggovat dopravní prostředek (tedy stát se dopravním 
prostředkem) a to přes optický kabel nebo skrze bezdrátové spojení.  
 Zbrojní lafeta - Dopravní prostředek může nést tolik zbrojních lafet, kolik je třetina jeho 
Těla, zaokrouhleno dolů. Lafeta může nést zbraň až do velikosti lehkého kulometu včetně a 
nese obvykle 250 nábojů. 
 
Modifikace dopravních prostředků Dostupnost Cena v ¥ 
Riggerská adaptace 4 2 500 
Zbrojní lafeta 8 zak 2 500 
 
Pozemní dopravní prostředky 
 
 Dodge Scoot - elektrický skútr, perfektní pro ulice 
 Harley Davidson Scorpion - Klasická, těžká silniční motorka, jakou z Route 66. 
 Yamaha Growler - Odolná, terénní motorka, oblíbená mezi těmi, co hledají nějaký ten 
adrenalin 
 Suzuki Mirage - Rychlý silniční závodní motocykl s perfektním stylem, oblíbený mezi 
pouličními gangy. 
 Honda Spirit - Elektrická tříkolka pro dvě osoby, oblíbené městské přibližovadlo. 
 Mercury Comet - Standardní sedan, oblíbený pro svou spolehlivost. 
 Mitsubishi Nightsky - Dekadentní, bezpečná a high-tech limuzína, standardní transport pro 
korporační exekutivu a mediální hvězdy. Má skrytý pancíř a chemickou ochranu. 
 Eurocar Westwind 3000 - Uhlazené, nízko posazené rychlé vozidlo. Nabušené, v 
perfektním provedení - za jistou cenu, ovšem. 
 GMC Bulldog Step-Van - Pancéřovaná dodávka, oblíbená mezi řidiči dodavatelských 
firem a shadowrunnerskými týmy. 
 GMC Everglades - Víceúčelové vznášedlo, které může být snadno upraveno pro převoz 
cestujících nebo nákladu. 
 Chrysler-Nissan Patrol - Nejobvyklejší policejní vůz současnosti. 
 GMC Beachcraft - Pohyblivé, lehce pancéřované vznášedlo, užívané policií a 
bezpečnostními složkami. 
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 Ares Citymaster - Je městské zásahové vozidlo, které funguje i jako mobilní velín, má 
chemickou ochranu, podporu života (na 20 člověko-hodin) a malou věž. 
  
 
Vodní dopravní prostředky  
 
 Samuvani Criftscraft Otter  - Loď střední velikosti určená hlavně pro rekreační plavbu, ale 
dá se samozřejmě užít pro dopravu a jiné aktivity. Je dlouhá asi 5 m a má otevřenou 
sklolaminátovou kostru. 
 Marine Tech Sea Nymph - Opulentní luxusní jachta, vhodná pro ty, kdo si chtějí plachtění 
užít stylově. 
 Vulkán Elektronaut  - Dvoumístná miniponorka dostupná v širokém výběru užitkových 
modelů. 
 
  
Vzdušné dopravní prostředky  
 
 Cessna C-750 - Dvoumotorový turbovrtulový letoun, který může přepravovat pasažéry 
nebo sloužit jako průzkumník. 
 Ares Dragon - Odolný užitkový vrtulník typu "Banán", který může nést ještě přídavné 
nákladové kontejnery. 
 Hughes Stallion - Pracovní užitkový vrtulník, může nést podvěšený náklad, ale zpomaluje 
ho to. 
 Northrup Wasp  - Jednomístný rotorový kluzák, určen pro policejní službu. Vybaven 
jednou zbraní (lehký kulomet či menší). 
 GMC Banshee - Lehký hromový pták určený pro průzkum a kurýrní službu. 
 Federated Boeing Commuter - Letoun s překlopnými rotory, využívaný hlavně pro 
krátkou meziměstskou a vnitřní městskou dopravu. 
 
Sondy  
 
 Všechny jsou už vybavené riggerrskou adaptací. 
 Shiawase Konmushi - Čtyřnohá "broučí" mikrosonda, ideální pro průnik do hlídaných 
oblastí, schopná slézat i stěny a stropy. 
 Sikorsky-Bell Mikroskimmer  - tiché a odolné mikrovznášedlo, je schopné se dostat i přes 
vodu. 
 Lone-Star i Ball - určena pro vhození či vkutálení do místnosti, může se koulet vlastním 
pohonem, ale neporadí si se schody a většími překážkami. Ofenzivní verze má vestavěnou 
oslepující výbojku a kouřový granát (dodatečných 500 ¥ ) 
 MCT Fly-Spy  - Sonda kulovitého tvaru s rotorem o velikosti velkého hmyzu je ideální pro 
utajené akce, hlavně pro sledování lidí. Vybavena Manévrovacím autosoftem o hodnocení 3. 
 Lockheed Optic X - Utajený letounek s kolmým startem pro okamžitý vzlet. 
 GM-Nissan Doberman - Hlídková sonda, chodící, efektivní ve dne i v noci. Vybavena 
jednou zbraní (lehký kulomet a menší) a Mířícím a Clearsight autosoftem, obojí o hodn. 3. 
 MCT Nissat Roto-Drone - Sonda s jednoduchým designem malé rotorové sondy 
 Renraku StormCloud - Solárními články poháněná minivzducholoď, která může celé dny 
viset nad svým cílem a pozorovat ho. Užívá se také pro kontrolu vzdušné přepravy. vybavena 
Clearsight autosoftem o hodnocení 3. 
 Cyberspace Design Dalmatian - Tato průzkumná sonda s kolmým startem vyniká 
jedinečnou schopností viset ve vzduchu. 
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 CrashCart AutoDoc - je mobilní stabilizační jednotka Okamžitě stabilizuje každého, na 
koho se napojí. Vybavena standardně Medkitem po hodnocení 4. 
 Steel Lynx CombatDrone - lehký pozemní bojový stroj. Nese jednu zbraň (lehký kulomet 
či něco menšího) a je vybavena Obranným a Mířícím autosoftem, obojí o hodnocení 3. 
 
Dopr. prostředek Ovl. Akcel. Rychl. Pilot Tělo Panc. Senz. Dost. Cena v ¥  
Motocykly 
Dodge Scoot (skútr) +1 10/15 60 1 4 2 1 ~ 3 000 
Harley Davidson 
Scorpion (chopper) +2 15/30 120 2 8 4 1 ~  12 000 
Yamaha  
Growler (terénní) +1 15/40 150 1 6 6 1 ~ 5 500 
Suzuki  
Mirage (závodní) +2 20/50 200 1 6 4 1 ~ 6 500 
 
Dopr. prostředek Ovl. Akcel. Rychl. Pilot Tělo Panc. Senz. Dost. Cena v ¥ 
Automobily 
Honda  
Spirit (dvoudvéř.) +1 10/20 80 1 8 6 1 ~ 10 000 
Mercury 
Comet (sedan) 0 15/30 110 2 10 6 1 ~ 14 000 
Mitsubishi 
Nightsky (limuzína) -2 15/25 100 3 12 10 1 ~ 20 000 
Eurocar Westwind 
3000 (sporťák) +3 20/60 240 3 10 6 1 ~ 85 000 
 
Nákladní automobily 
GMC Bulldog 
Step-Van (dodávka) 0 5/10 90 2 16 8 1 ~ 35 000 
 
Vznášedla 
GMC Everglades 
(vznášedlo) +110/20 120 2 14 6 1 4 25 500 
 
Vojenská a bezpečnostní vozidla 
Chrysler Nissan 
Patrol 1 (pol. auto) +3 10/45 180 3 10 10 1      12 omez 22 700 
GMC Beachcraft 
(pol. vznášedlo) +2 10/40 160 2 12 16 2      16 omez 63 000 
Ares Citymaster 
(zásahové vozidlo) -1 5/30 120 3 16 20 3      20 omez  51 200 
 
Čluny a ponorky 
MT Sea 
Nymph (jachta) -3 10/20 45 2 18 6 1 ~ 17 000 
SC Otter 
(sportovní člun) +1 5/10 45 1 12 6 1 ~ 12 500 
Vulcan Electronaut 
(miniponorka) 0 5/10 30 2 12 10 2 10 15 000 
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Letouny s křídly 
Cessna CS-750 
(dvouvrtulové) -1 20/90 340 2 18 4 3 8 164 000 
 
Rotory 
Ares Dragon 
(nákl. vrtulník) -1 10/40 260 3 22 8 3 12 495 000 
Hughes Stallion 
(užitk. vrtulník) -1 15/40 190 3 14 8 3 12 225 000 
Northrup Wasp 
(rotor. kluzák) 0 15/30 130 2 10 6 3     12 omez 106 000 
 
 
 
 
Dopr. prostředek Ovl. Akcel. Rychl. Pilot Tělo Panc. Senz. Dost. Cena v ¥ 
Letouny s kolmým startem 
GMC Banshee 
(hromový pták) +1 20/250 1 000 2 20 18 6 24 zak 2 350 000 
Federated Boeing 
Commuter 
(s překlop. rotory) -2 10/30 120 3 16 8 3      16 omez 320 000 
 
Sondy 
Shiawase Kanmushi 
(mikrocrawler) +1 2/10 10 3 0 0 1 8 1 000 
S-B Mikroskimmer 
(mikro vznášedlo) +1 2/10 10 3 0 0 1 8 1 000 
Lone Star i Ball 
(minisonda) +1 3/15 15 3 1 0 2 6 1 500 
MCT Fly-Spy 
(minisonda) +1 3/15 15 3 1 0 2 6 2 000 
Aztechnology  
Crawler (malá) 0 5/20 50 3 2 0 2 4 1 700 
Lokheed Optic X 
(malá) 0 5/20 75 3 2 0 2 6 1 700 
GM-Nissan 
Doberman (střední) 0 10/25 75 3 3 6 3 6 3 000 
Renraku Stormcloud 
(střední) -3 5/10 25 3 3 2 3 6 2 600 
C-D dalmatian 
(velká) 0 15/40 120 3 4 2 3 9 2 200 
CrashCrat Auto- 
Doc (velká) 0 5/10 30 3 4 2 1       8 omez 4 000 
Steel Lynx 
(velká) 0 15/40 120 3 4 9 3      12 omez 5 000 
MCT Nissan Rotor 
Drone (střední) 0 10/25 100 3 3 2 3 6 2 000 
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Velká Desítka 
 
 A jako bonus na konec následuje přehled deseti největších korporací světa. 
  
Ares Macrotechnology 
 Sídlo vedení: Detrit, Michigan, UCAS 
 Korporace se nejvíce rozrostla poté co spolkla bývalé AAA Cross Aplied Technologies. 
Vede ji bohatý playboy Damien Knight. Korporace má pověst velmi americké společnosti se 
zaměřením na vojenskou techniku, individualismus a patriotismus - jinými slovy maminka a 
jablkový koláč. Nenechte se jimi ošálit, jistě vypadají jako ta lepší korporace, pro kterou se 
vyplatí dělat stínovou práci, ale nechte oči otevřené, mohou vás podvést jako kdokoli jiný.  
 Ares se specializuje na podporu zákonnosti (Knight Errants, jedna ze dvou největších 
korporací na světě je také od nich), na vojenský hardware a zbraně, vesmír (vlastní to, co 
zbylo z NASA a mají 5 vesmírných stanic), zábavu, auta (bývalá General Motors je součástí 
Ares) a mají mnoho poboček v dalších oblastech. 
 
Aztechnology 
 Sídlo vedení: Tenochtitlán, Aztlan 
 pokud jste si nedávno koupili nějaké konzumní zboží, je velká šance,. že jste se stali jejich 
zákazníky. tato megakorporace vyrábí všechno od jídal (60% dobrot, které koupíte v marketu 
přes ulici, je od nich), přes chemikálie a software trideo her po vojenské zboží a magické 
potřeby. mají prsty ve spoustě věcí (například Nikaragujský kanál (po zhroucení Panamského) 
patří jim. Po všech těch veřejných kampaní mají všude dobrou pověst, všude, kromě stínů. 
Stáli v pozadí příliš mnoha akcí, ve kterých byly krvavé rituály a temné konspirace. 
 
 
Evo Corporation 
 Sídlo vedení: Vladivostok, Rusko 
 Je korporací, která směřuje do budoucnosti. Původně pod jménem Yamatetsu se obnovila v 
Rusku a největší podílník je volný duch , který nasměroval chod vývoje firmy. Soustřeďuje se 
na trans humanistické projekty, od biowaru a genetiku po nanotechnologii, také projekty pro 
dlouhověkost. Vedle toho je také transplanetární, je to první korporace, která úspěšně založila 
základny na Marsu. Vedou v počtu zboží a služeb určených pro orky, trolly, elfy, trpaslíky,   -
dlaky a další metalidi. 
 
Horizon 
 Sídlo vedení: Los Angeles, Puebelská jednotná rada 
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 Je nejnovější hvězdou na AAA scéně, po Krachu využila výhody svého blízkého vztahu jak 
s Tir Taingire, tak s Puebelskou jednotnou radou. Sedí uprostřed mediálního světa zázraku v 
Los Angeles a získala spoustu dalších výhodných smluv pro rozvoj Kalifornie a její hvězda 
stále roste. S bývalou ex-sim charismatickou hvězdou je na úsvitu 70 . let v pozici pro dělání 
velkých věcí. 
 Specializuje se na cokoli, co může být použito k manipulaci s názory (ať už osobními nebo 
veřejnými) tzn. reklama, marketing, sociální síť. Korporační kultura této firmy je daleko méně 
hierarchistická, firma dává přednost trendům, skupinové práci a dává příležitost vyniknout i 
jednotlivcům ze spodních řad. O zaměstnance je dobře postaráno, firma si celkem cení jejich 
talentů a rozvíjí je. 
Vedle toho, že je firma soustředěna na zábavu a médie, je také producentem konzumního 
zboží a služeb, také farmaceutik. 
 
Mitsuhama Computer Technologies 
 Sídlo vedení: Kyoto, Japonsko 
 Jak už napovídá název, tato firma se soustřeďuje na počítačovou technologii, ovšem také na 
robotiku a těžký průmysl, ovšem je o ní také známo, že je hned po Aztechnology druhým 
velkým výrobcem magického zboží. Také se o ní říká, že je nějak propletená s Yakuzou, ale 
neví se, kdo je v tomto vztahu loutkář a kdo loutka. Ať už je to jakkoli, během posledních let 
si udělala dobrou základnu v Kalifornském svobodném státě, převzala vedoucí roli v San 
Francisku po pádu generála Saita. 
 Shadowrunneři práci pro MCT buď milují, nebo nenávidí, neboť MCT platí dobře za 
úspěch, ale neúspěch toleruje jen o málo lépe, než Saeder-Krupp. A když jdou runneři proti 
nim, úspěch je ještě důležitější, neboť jejich policie Nulová šance obvykle znamená smrt pro 
ty neúspěšné. 
 
NeoNet 
 Sídlo vedení: Boston, Massachutsets, UCAS 
 Původně pod názvem Novatech by se tato firma mohla také jmenovat Fénix, pro svou 
schopnost povstávat z prachu potencionálních neštěstí. Nejprve se zrodila na pozůstatcích 
korporace Fuchi Electronics, a podle nejnovějších vyšetřování snad její část IPO byla jedním 
z katalyzátorů, které způsobily krach Matrixu v roce 2064. Ale ona a hlavně IPO vzešli znovu 
z chaosu po Krachu a to tak rychle, že předběhli konkurenci. Spojili se komunikačním 
gigantem Erika a mocným kybertechnoobrem Transys Neuronet a tím vystavěli základ pro 
bezdrátový Matrix. 
 Na základě toho tedy vznikl NeoNet a svůj zájem soustředil na průmysl (včetně 
infrastruktury Matrixu), kyberware, elektroniku, biotechnologii, vesmír, malé zbraně a mnohé 
další. Určitě stojí za to ji sledovat. 
 
 
Renraku Computers Systems 
 Sídlo vedení: Chiba, Japonsko 
 Renraku, osudem podobna debaklu Seattle Arcology, neměka po Krachu moc dobré 
vyhlídky - kvůli machinacím bývalého divizního šéfa Shermana Huanga (teď už sedí v cele a 
je rád, že je ještě naživu) ztratila balík peněz a hlavně příležitost uchytit se na trhu z¨lepšené 
reality. Ve světě megakorporací být druhý znamená být první prohrávající. A přesně v té 
pozici Renraku byli. 
 Ale po pár letech na tom nejsou úplně nejhůř (ostatně "renraku" znamená japonsky 
"komunikace"), vlastní značnou část telekomunikačních sítí v Asii. Koneckonců, když nikdo 
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neví, kolik inkriminujících informací schováváte ve svých databankách, neměl by se ten 
někdo snažit vás rozhodit. A to je strategie, na které Renraku postaví svůj návrat a vzestup. 
 
Saeder-Krupp Heavy Industries 
 Sídlo vedení: Essen, Německo 
 Tato korporace se dá shrnout do jediného slova a jména: Lofwyr. Tento velký drak vlastní 
téměř 100% této německé korporace a řídí ji s takovým smyslem pro detail, jakého je schopen 
jen jeho druh. není nemožné ošálit Lofwyra ale je to obtížné a hlavně fatální. Drak nemá rád 
nepřátele, a runneři, kteří jdou proti němu ( anebo ti, kteří selhali v jeho službách) se ocitnou 
doslova na jeho jídelním lístku. 
 Primárně se zabývá těžkým průmyslem ale stejně velký vliv má v chemickém průmyslu, ve 
financích, v leteckém a vesmírném průmyslu. Je to bezpečně ta největší korporace na světě, a 
to jí přináší obrovskou moc a vliv. 
 
Shiawase Corporation 
 Sídlo vedení: Osaka, Japonsko 
 Je jednou z nejstarších korporací a má pověst právě té, která vlastně začala být mezinárodní 
a tento stav v současnosti mají a milují všechny ostatní megakorporace. Je to klasická 
zaibatsu, která běží v tradičním japonském "rodinném" stylu, kde  většina zaměstnanců 
podepisuje pracovní smlouvy do konce života a kde se zaměstnanci i vdávají a žení mezi 
sebou. Ale rodiny se také hádají a často kvůli maličkostem a to byl případ i Shiawase. A 
hádky různých částí firmy vedly bohužel k propadu firmy, která se už nestačila pevně zachytit 
po vyřešení krachu. Ale i tak má mnoho investic a výrobních linek a lepší než zeptat se co 
dělá, bylo by lepší zeptat se co nedělá. Má prsty v atomové energii, v inženýrství životního 
prostředí, těžkém průmyslu, v biotechnologii, v technických službách ve vojenském zboží a v 
mnohém jiném.  
 
Wuxing Incorporated 
 Sídlo vedení: Svobodná podnikatelská enkláva HongKong. 
 je jediný čísnký hráč na scéně a to se dostal do velké Desítky hlavně díky velkému draku 
Dunkelzahnovi, který firmě odkázal soustu nuyenů a šéfům firmy Wu-Lung Weiovi a jeho 
ženě Sharon spoustu magického zboží a artefaktů. Wu toho využil a započal cestu firmy do 
velké Desítky. Aby firma získala AAA status, spolkla hned po Krachu velkou část Pacifik 
Prosperity Group (což zahrnovalo i Malajskou Nezávislou Banku) a to její vzestup ještě 
urychlilo. 
 Tradičně se soustředí na finančnictví, ale drasticky se rozšířila do pole magických služeb a 
projektů, ostatně považuje se za novou mystickou korporaci. A díky ziskům z orichalkové 
horečky během roku Komety se rozšířila i na další trhy, včetně zemědělství, inženýrství, 
konzumního zboží a chemikálií. 
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