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Všechny ukázky v této příručce se týkají 3 hráčů. Pavel
hraje Jimmyho, což je mladý, trochu zbrklý, ale velmi
šikovný trucker, který rád poslouchá rap. Tomáš hraje
George - padesátníka, zkušeného harcovníka z USA a
Lenka hraje Mary - drsnou podsaditou ženu, která
pochází z Australského Perthu. A nakonec je tu
dispečerka Zoe, kterou hraje Monika.

Jména ..................................................................... 70
OSOBNÍ DENÍK ............................................................ 71

SILNIČNÍ VLAKY
Kamionové soupravy o několika návěsech se užívají v
rovinaté krajině Australského vnitrozemí (tzv.
Outback). Důvodem ke vzniku tohoto byznysu je
nedostatek železničních sítí a ekonomická výhoda
přepravy jediným tahačem. Soupravy uvezou až kolem
200 tun, mohou měřit i 60m. Řítí se až 100 km/h.
Nevýhodou je , že se s nimi obtížně manévruje, natož
couvá. Brzdná dráha může měřit až 2 km! Nádrže
pojmou kolem 1600 l a motor přitom spotřebuje asi 2
l na 1km. Rychlá jízda společně s délkou vytváří
nebezpečný vzduchový pytel, který dokáže smést
osobní auto. Pro ostatní "civilní" cestující je téměř
nemožné takový kolos předjet. Potřebovali by k tomu
nejméně 2km přehledného úseku. Proto se
doporučuje raději zastavit mimo krajnici a počkat.
Řidiči Road Trainů se potýkají s nejrůznějšími
překážkami, jezdí po silnicích s nezpevněnými
krajnicemi, nebo po zaprášených a hrbolatých
cestách. Přesto se používají sériově vyráběné silniční
tahače dovážené z USA. Pokud se budou hrdinové této
hry pohybovat v USA a Kanadě, mohou počítat s
dalšími překážkami včetně horských stezek, nebo
ledových cest. Zde se ovšem zapojují maximálně 3
návěsy a to pouze v oblastech s malou hustotou
dopravy.

KARTY POSTAVY
Aspekty
Jsou to slovní spojení, která popisují postavy.
Poukazují na to, jak se postava projevuje ve hře, co
chceme, aby prováděla, jak se bude chovat. Aspekty
vyjadřují osobnost, vzhled, minulost, vztahy k
ostatním. Pokud nastane situace, kdy je aspekt
výhodný pro postavu, může utratit bod osudu a získat
tak nějaký bonus k házení kostkami, nebo v situaci.

Koncept
Hlavním aspektem je základní koncept, který většinou
popisuje povolání PH, nebo PV. U postav to bude vždy
"řidič" a následuje název firmy (postavy budou jezdit
většinou v konvoji a hráči si tedy vymyslí název
společně).

KOSTKY
Ke hře potřebujete buď 4 FATE kostky. Na každé
kostce jsou dva symboly "+", dva symboly "-" a dva
symboly "0". Můžete používat i běžné šestistěnné
kostky, kde 1-2 znamená "-", 3-4 znamená "0" a 5-6
znamená "+".

Problém
Aspekt vyjadřující něco negativního, co postavu trápí a
znesnadňuje jí život. Vnitřní pocity, minulost, špatné
vztahy, zdravotní potíže. Pokud nastane situace, kdy
aspekt zapadá do děje, může dojít k tzv. vynucení a
postava získává zpět svůj bod osudu.

ŘIDIČI A DISPEČEŘI
V této hře vystupují PH - postavy hráčů (řidiči) a
dispečer (vypravěč) se svými PV - postavami
vypravěče.

Protože už třetí den bloudí truckeři v chaotické buši
plné křovisek a popadaných seschlých kmenů, doléhá
na ně horko a nedostatek zásob. Georgeův problém
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vyšší věk se projevuje jeho zvýšenou únavou a častými
zastávkami. Získává tak zpět bod osudu.

Dovednosti
PH mají na výběr z několika druhů činností. Ty
využívají vždy, když vrhají kostkami a pokouší se
překonat nějakou překážku, nebo soupeře. Na začátku
hry má každá PH ohodnocené svoje dovednosti od
průměrných (+1) po skvělé (+4). Čím větší úroveň, tím
lépe. PH se mohou pokoušet uspět i v dovednostech,
které neovládají. Pro takové účely se počítá s tím, že
úroveň nenaučené dovednosti je nevalná (+0).

Aspekty popisují výhodné, nebo škodlivé vlastnosti.
Také prostředí, ve kterém se PH budou pohybovat má
své aspekty.

Stres
Je to jedna ze dvou možností, jak se vyhnout prohře v
konfliktu. Představuje nervozitu, vyčerpání, nebo
poškození vozidla. Stresu se lze zbavit pauzou,
spánkem, nebo opravami.

George má řízení na skvělé úrovni (+4), ale neovládá
komunikaci. Jakmile dojde na vyjednávání s
naštvanými domorodci, musí přijít ke slovu Mary, nebo
George hází kostky a přičítá +0, což mu nedává velkou
šanci na úspěch.

Triky
Zvláštní schopnosti, která má vaše postava. Umožňují
jí získat nějaký bonus při použití dovednosti, nebo
provádět činnost, kterou jiní neumějí. Dva řidiči
mohou například stejně dobře umět ovládat tahače,
ale jejich triky je ozvláštňují.
Jimmy má trik manipulant. To mu dává možnost v
případě potřeby skočit do vysokozdvižného vozíku a s
použitím dovednosti nakládání s ním popojíždět ve
skladišti a nakládat zboží. Ostatní PH bez tohoto triku
prostě ještěrku řídit neumí.

Specialita
Tahače (trucky) mají PH k dispozici od začátku hry.
Tyto stroje mají také své aspekty, které si hráči zvolí.
PH mohou tahače řídit, nebo se vézt jako závozníci.
Mohou si je mezi sebou půjčovat i měnit. Každý ale v
jednu chvíli ovlivňuje jenom jeden truck. Pokud PH
pracují v průběhu kariéry na více kontinentech, nikdy
svoje stroje nenechávají převážet lodí, protože je to
příliš drahé a protože by museli předělávat řízení na
opačnou stranu. Nic ovšem nebrání postavám získávat
další trucky a mít je jako náhradu zaparkovanou v
centrálách své firmy. Možnost získání dalšího stroje
navíc je ovšem odměnou, která se naskytne jenom v
určitých úsecích hry.

Následky
Druhá možnost, jak se vyhnout prohře v konfliktu.
Mají ale trvalejší dopad. Pokud přijmete nějaký
následek, musíte si na kartu vaší postavy připsat nový
aspekt popisující vaše zranění. Na odstranění následku
musíte věnovat čas, po který následek vaší postavě
zůstává. To jí znevýhodňuje v určitých situacích, nebo
vystavuje nebezpečí, že její slabosti využijí soupeři.

JEDNÁNÍ

Obnova

Pokud chtějí hráči zjistit, zda jejich postava uspěla v
nějaké činnosti, musí hodit kostkami. Těmi se hází
jenom když PH stojí v cestě významná překážka, nebo
soupeř. Jinak hráči prostě řeknou, co chtějí vykonat a
udělají to bez hodů kostkami.

Počet bodů osudu, které dostanete na začátku
herního sezení. Tyto body můžete utrácet za svou
postavu. Pokud ovšem na konci minulého sezení měl
hráč z nějakého důvodu více bodů osudu, než je
obnova, získává mu toto množství.

Ve FATE - Road Train budete kostky používat když:
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Pokud opozici nepřehodíte, tak neuspějete, nebo
uspějete za nějakou cenu, nebo se přihodí něco
jiného, co vaši snahu zkomplikuje. Selhání v některých
konkrétních akcích má specifické důsledky.

-Chcete překonat překážku
-Chcete vytvořit, nebo
použitelného aspektu

zpřístupnit

výhodu

z

-Chcete na někoho zaútočit, nebo se bránit.

Pokud hodíte víc, než hodí opozice, nebo víc, než jej
její pasivní hodnocení na žebříčku, rozdíl mezi
potřebným a skutečným úspěchem se nazývá posun.
Hodíte-li o 1 více, než má opozice, máte tedy 1 posun,
o 2 více, dva posuny, atd.

Házení kostkami
Vezměte 4 FATE (nebo šestistěnné) kostky a vrhněte
je. Ke zjištění výsledku vyhodnoťte každé "+" jako +1,
každé "-" jako -1 a nuly nepočítejte. Všechno sečtěte a
přidejte hodnocení svojí (vhodné) dovednosti. Ukázky
některých hodů:

Jimmy se snaží vyměnit v horku prodřené kolo.
Nevšimne si ale štíra, který se mezitím dostal do jeho
boxu s nářadím. Zoe (dispečerka - vypravěčka) říká, že
je to aktivní opozice a hází za štíra. Ten použije svou
dovednost jedovaté kousnutí +2 a na kostkách se
ukáže + + - 0, což je dohromady +3. Jimmy použije
svou houževnatost +1 a hází + + + 0, což mu dává
dohromady +4. Uspěje s jedním posunem a to
znamená, že štíra ještě ke všemu odkopnul někam do
trávy.

- - + + = 0 (a řízení +1) = +1
0 - ++ = +1 (a relaxování +2) = +3

Žebříček
Výsledek součtu hodu kostkami s dovedností zjistíme
v tomto přehledu čísel a přídavných jmen. Výsledky
mohou jít nad i pod žebříček.
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2

Legendární
Velkolepé
Fantastické
Vynikající
Skvělé
Dobré
Slušné
Průměrné
Nevalné
Mizerné
Příšerné

BODY OSUDU
Jejich počet, který máte během hry k dispozici se
zobrazuje pomocí žetonů. Sami si zvolte jaké to
budou. Body osudů jsou jedny z nejdůležitějších
zdrojů ve hře, protože určují jak moc dokážete děj
ovlivňovat ve svůj prospěch. Body osudu můžete
utrácet, abyste vyvolali aspekt, vytvořili příběhový
detail, nebo abyste použili některé triky.

Interpretování výsledků
Při hodu kostkami se snažíte docílit takový výsledek,
aby jste dorovnali, nebo přehodily hodnocení vaší
opozice. Opozice se vyskytuje ve dvou formách.
Aktivní opozice, když někdo (většinou PV) hází proti
vám a pasivní opozice, když jde jen o překážku s
hodnocením dle žebříčku, které musíte překonat. K
úspěchu dojde, pokud opozici na žebříčku překonáte.
Remíza také něco přinese, ale ne v takové míře, jak si
hráč představoval. Pokud zvítězíte o hodně,
dosáhnete ještě něčeho navíc (například protivníkovi
ještě více uškodíte).

Vyvolání aspektu
Pokud se vám nepovedl hod s použitím dovednosti,
máte možnost utratit bod osudu a vyvolat vhodný
aspekt. To vám umožní buď vzít všechny kostky a
vrhnout je znovu, nebo si k původnímu hodu přičíst
+2. Takovou činnost ale nutně musí hráč podpořit
5
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Při příjezdu do kolonie Aboriginců se Georgovi omylem
podařilo přejet psa, který patřil oblíbené vnučce
místního náčelníka.

vysvětlením, ve kterém popíše, jakým způsobem mu
je aspekt v dané situaci nápomocný.
Na jeden hod můžete utratit vícekrát po jednom bodu
osudu, ale podmínkou je, že pokaždé musíte použít
jiný aspekt. Hráčům nic nebrání v tom, aby používali
aspekty PH i aspekty svých tahačů.

Domorodci jsou sice vděční za přivezené montované
domy, jenž mají sloužit jako zdravotní středisko, ale
přesto dva nejsilnější z nich před odjezdem popadnou
George a odvlečou ho před rozmrzelého náčelníka.
Situace se zdá být kvůli psovi a rozmazlené vnučce
vyhrocená.

Mary se rozhodne trochu vyšperkovat svůj
International 9400 Eagle a zajde do Chrome-Shopu.
není na tom ale zrovna nejlépe s hotovostí a tak se
pokusí zdejšího prodavače přesvědčit, aby jí dal slevu
na perfektní výfuky Donaldson.

Těsně před tím, než chudák George schytá první ránu,
vzpomene si Mary na svůj aspekt "zčásti má krev
Aboriginců" a vtrhne do náčelníkova domu, aby věc
urovnala.

Prodavač má +3 pasivní opozici a dovednost
komunikace, kterou Mary použije je na úrovni +2.
Mary si hodí a padne jí 0, což nic nezmění. Její výsledek
zůstává slušný (+2), což není dost na to, aby dostala
nějakou slevu.

Monika s tím souhlasí. Lenka tedy odevzdá svůj žeton
představující bod osudu a popíše, jak přesvědčí
náčelníka a jeho rozdivočelé poskoky.

Lenka, která hraje Mary se ale koukne na kartu svojí
postavy a prohlásí, že chce utratit bod osudu a použít
aspekt "Je pěkně držkatá." Monika přikývne.
Lenka tedy utratí bod osudu a popíše, jak Mary vyjela
na prodavače, protože všem dá nějakou slevičku, ale
že s ní má asi nějaký problém. Mladý prodavač chce
mít klid a zalekne se trochu té drsné truckerky. Lenka
přidává +2 k původnímu hodu a to jí dává skvělý
výsledek +4, což opozici překonává. Mladík se sám
rozpovídá o novém zboží a s nadšením přijíždí s
vozíkem se zabalenými výfuky...

Vytvoření příběhového detailu
Někdy bude chtít hráč přidat do příběhu detail, který
bude pracovat ve prospěch PH. Můžete chtít popsat
nějakou shodu okolností a to i zpětně ("Jasně, že jsem
tu dodávku viděl už na křižovatce!"), chcete se vynořit
se svým truckem zpoza vrcholu kopce, rozkopnout
dveře lokálu, nebo prohlásit, že v téhle dílně vás přece
dobře znají.

Vynucení
Častokrát se ocitnete v situaci, kdy problém, nebo
jakýkoliv jiný aspekt komplikuje PH život. Když se tak
stane, dispečer vám nabídne komplikaci, která by
mohla nastat. Tomu se říká vynucení.
Vynucení znamená, že PH selže v nějaké činnosti,
nebo bude mít omezené možnosti, nebo se jí podaří
udělat něco, co vůbec nezamýšlela. Hráč s
vypravěčem může smlouvat, aby vytvořili společně co
nejzajímavější a nejdramatičtější situaci. Když
komplikaci přijmete, získáváte zpět bod osudu. Pokud
chcete, můžete bod osudu zaplatit, abyste komplikaci
zabránili. Lepší je to ale nedělat a užít si napětí.
Kdokoliv z hráčů může navrhnout vynucení vhodné

Abyste toho dosáhli, utraťte bod osudu. Musíte ovšem
popsat spojitost události s některým vaším aspektem.
Vypravěči mají právo nesouhlasit s obšírnými a těžko
uvěřitelnými vysvětleními a popisy. Nebo požádají
hráče o lepší vysvětlení.
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používat k vyvolání, nebo vynucení. Tento aspekt se
týká především truckerů a jejich rodin. Přestože je
poptávka po dálkových řidičích v celém světě vysoká,
nároky na ně jsou přísné. V Outbacku stačí řidičák a
doložení činnosti 5 let zpět, ale třeba v USA se
vyžaduje praxe 10 let a více s menšími náklaďáky a
navíc uchazeče o zaměstnání. Spousta spedičních
firem se snaží protlačit v tomto byznysu. Řidiči jsou
často unavení a bičovaní časovým presem.

pro jeho postavu. Jindy zase může vzniknout vynucení
samovolně ze hry a vypravěč (dispečer) má právo
rozhodnout, že si některá PH zaslouží bod osudu.

Truckeři se rozhodnou, že si trochu povyrazí v
přestávce mezi joby. V místním snack-baru si dají pár
drinků, když se k Georgovi přitočí pohledná slečna a
začne s ním trochu flirtovat. Dá si s ním skleničku,
možná dvě a navrhne, aby se šli trochu projít. George
tráví příliš mnoho času o samotě ve svém trucku.

Hlavní problém / aspekt našeho herního prostředí
tedy bude:

"Proč ne..." Prohlásí Tomáš, který hraje George. Jenže
pár kroků za barem dívka po Georgovi vyjede a začnou
se muchlovat.

"Bezohledná konkurence."

Monika drží v ruce bod osudu a říká: "A nebude
George mít nějaký problém, vzhledem ke svému
problému, který má na kartě pod názvem - Ve zralém
věku?"
Tomáš prohlásí, že si vezme bod osudu a domluví se s
Monikou na následující události. "Georgovi dojde, že
holka je na něj moc mladá, odstrčí ji a vrátí se do baru.
Dívka je ale uražená, jde za ním a ztropí scénu.
Nejlepší bude vypadnout."

Pro detailní pojmenování si hráči společně s
vypravěčem vymyslí jméno největší přepravní firmy,
která se snaží pohltit soukromníky jako jsou PH.
Taková firma má podstatně větší kapitál a snaží se
předhonit, nebo odstranit všechny konkurenty. Může
to zajít až tak daleko, že se při setkání konvojů
náklaďáky pokouší jeden druhého poškodit, nebo
vytlačit ze silnice, truckeři se porvou v truck-stopu,
nadávají si do vysílaček, nebo jsou dokonce schopni
těm druhým v noci podpálit návěs plný nafty.

PROSTŘEDÍ
Měřítko hry
Road Train se odehrává především v Outbacku Australském vnitrozemí. Nic ale nebrání postavám s
určitými omezeními (do měst nelze s více jak 2
návěsy) cestovat po celém kontinentu. Vše se točí
kolem trucků, doručování nákladu a je okořeněno
různými dramaty a zápletkami.

TVÁŘE A MÍSTA
PH žijí také mimo své zaměstnání a v jejich příbězích
proto budou vystupovat také jejich rodinní příslušníci,
milenky, známí a kamarádi, kteří o tahačích moc neví.
Nejčastěji ale budou vídat ostatní šoféry, šéfy
překladišť, pumpaře, mechaniky, servírky, lovce,
turisty, policisty, dělníky, domorodce, prodejce trucků,
výjimečně potom členy moto gangů, nebo zločince.

Truckeři někdy shání job i za mořem a mohou tedy
podnikat i v Severní Americe. Toto prostředí je
popsáno jako bonus a mělo by být dispečerem
uvolněno až po dosažení několika milníků ve hře. Na
tomto kontinentu je čeká ledová cesta na Aljašce,
Skalisté Hory v Britské Kolumbii, nebo mnoha
proudové dálnice a rozlehlá velkoměsta v celé Kanadě
a USA.

Důležitá místa mají své situační aspekty, které může
dispečer využívat k tomu, aby PH komplikoval, nebo
zpříjemnil život. Několik příkladových problémů a
aspektů je zde uvedeno. Některé z aspektů nemusí
mít negativní povahu a naopak poskytují určité
výhody, nebo služby.

Konkurence
Tato velká hrozba herního prostředí truckerů je
kdykoliv k dispozici. Je to aspekt, který se může
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CENTRÁLA - hráči si zvolí na každém kontinentu
město, kde má jejich firma hlavní sídlo, garáže,
kanceláře a dílny. Většina dobrodružství - jobů začíná
a končí tady. PH zde dostávají instrukce k nákladu, v
dílně si mohou nechat opravit stroje, nebo mohou
chvíli posedět ve společenské místnosti s ostatními
truckery. Malé firmy dovolují řidičům využít svoje
stroje k dopravě domů. U velkých gigantů se nechávají
tahače v garážích a řidiči se po skončení jobů
dopravují vlastními osobními auty.

- chaos, skvělé osvětlení, vysypaný náklad, nehoda,
fronta, nekonečné čekání a popojíždění, výborná
spolupráce, dílna, snack-bar, řady portálových jeřábů,
množství posunovacích a nakládacích strojů, sýpky,
velké kanceláře, zátah celní služby, remoréry, tankery,
kontejnerové lodě...

LETIŠTĚ - soukromá přistávací plocha pro lehká
letadla, nebo vrtulníky. Jindy se jedná o mezinárodní
letiště. Perfektní navádění do překladišť, přísné
kontroly a příliš dlouhá čekání. Přiváží a odváží se
především lehčí zboží. Potraviny, elektronika, léky...
- nekonečná čekání, pohyb cestujících a různé
techniky, řev letadel, čekající řady taxíků, autobusy,
protiteroristický zátah, vyhrožování bombou a
evakuace, nápor při lesních požárech, letecký den pro
veřejnost, výstava veteránů...

NÁDRAŽÍ - běžný železniční uzel, nebo veliké
překladiště kontinentální magistrály. Nakládají se
hlavně klády, suroviny, automobily, případně vojenská
technika a nadměrné stroje a konstrukce. V Austrálii je
jich minimálně, ale v USA a Kanadě je jich velké
množství.

-kantýna, plno známých, rozhádaní zaměstnanci,
unavený dispečeři, páteční grilovačka za budovou,
příjemný odpočinek, sprchy, nedostatek náhradních
dílů, všechny trucky v terénu, sekretářka, kterou
všichni balí, dobří kámoši, nováček co se mu každý
posmívá, žena mezi truckery, nejlepší mechanici,
perfektně vybavená dílna...

- chaos, skvělé osvětlení, vysypaný náklad, nehoda,
fronta, nekonečné čekání a popojíždění, výborná
spolupráce, dílna, snack-bar, řady portálových jeřábů,
množství posunovacích a nakládacích strojů, sýpky,
velké kanceláře, zátah celní služby...

MONTÁŽNÍ DVŮR - protože Road-Trainy nesmí vjíždět
do měst, existují na jejich okrajích tato překladiště.
Zde mechanici a dělníci nakládají návěsy, zapojují a
rozpojují jejich kombinace. Přípravy mohou trvat před
vyfasováním potřebných papírů i několik hodin. Ty lze
využít k odpočinku, nebo navštívení města.

PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX / SUPERMARKET - továrny s
různým zaměřením se vyskytují samostatně poblíž
dopravní sítě, nebo v zónách u měst. Může jít o menší
manufakturu, nebo o nadnárodní korporaci.
Spotřebovávají suroviny, nebo potřebují techniku.
produkují výrobky a další zařízení. Na vrátnicích je
potřeba se podvolit kontrole. Pohyb po areálu bývá
dobře značený. Odbyt je rychlý, v řádu hodin. Markety
se soustřeďují hlavně kolem silnic. Dováží se do nich
veškeré druhy spotřebního zboží.

- chaos, špatné osvětlení, vysypaný náklad, nehoda,
fronta, nekonečné čekání a popojíždění, výborná
spolupráce, kantýna...

PŘÍSTAV - největší překladiště, do jakého se PH
mohou dostat. K orientaci jsou potřebné pevné nervy
a zkušenost. Veškerá činnost zde většinou stojí
spoustu času. V přístavu ale lze nalézt také některé z
níže popsaných služeb. Druhy nákladů jsou zde
různorodé.

- chemická havárie, stávka dělníků, kamarádi na
údržbě, zdeptaní dělníci v kuřáckém koutku, vysoký
audit, otravné předpisy, rachot, blackout v celém
komplexu...
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DŮL / RAFINERIE - těžba surovin v povrchovém, nebo
hlubinném dole, či ze série vrtů. Horší přístup v
podobě zaprášených a rozježděných cest. nebezpečný
pohyb obřích důlních náklaďáků a bagrů. V dálce lze
spatřit gigantická rypadla a haldy vytěžené hlušiny. Z
dolů se odváží suroviny a naopak se sem dopravuje
palivo, stroje a různé konstrukce.

zásob zdarma, mizerné osvětlení, alej s překážejícími
větvemi...

VOJENSKÁ ZÁKLADNA - výcvikový tábor, letecká,
nebo pěchotní škola, či doky s křižníky, nebo
ponorkami. Speciální zakázky. Přísně hlídané převozy
částí letadel, vrtulníků, komponentů, zbraní a výbavy.
Získat tento job není jednoduché, řidiči procházejí
prověrkou, nebo psychotesty.

- chemická havárie, stávka dělníků, kamarádi na
údržbě, zdeptaní dělníci v kuřáckém koutku, vysoký
audit, otravné předpisy, rachot, blackout v celém
komplexu, nadměrný hluk a prach, nebezpečné
krajnice a strže, velký pohyb těžké techniky...

LESNÍ TĚŽBA - na mnoha místech USA, hlavně v
Kanadě - Britské Kolumbii. Také v severních tropických
oblastech Austrálie - v deštných pralesích mimo
Outback. Cesty jsou rozježděné a většinou plné bláta a
kaluží. Pokud se jedná o Skalisté Hory, navíc je vše
komplikováno strmými svahy a serpentinami. Tam,
kde je přístup ještě solidní pracují harvestory, jinde
musí stromy kácet dělníci s pilami a kmeny sesouvat
do nakládacího prostoru pomocí lanových systémů.
Řidiči trucků si užijí práce s poutáním klád řetězy a
klínováním souprav v kopcích. Jedná se o jedno z
nejnebezpečnějších míst.

- vojenský kordon, sabotáž extremistů, přísně tajný
převoz nukleární hlavice, velký konvoj s tanky nebo
transportéry, odjezd na cvičiště, poplach, zelená
demagogie, nepříjemný operační důstojník...

- převrácený harvestor, požár, velikánský had,
rozježděná cesta, bláto a kaluže, nebezpečná krajnice,
klopená zatáčka, serpentiny, jelen, los, grizzly, puma,
klíšťata a hmyz, vše pod sněhem, vánice, tropický liják,
rokle, větve trčící do cesty, maringotky dřevorubců,
nepřekonatelné stoupání, nebo naopak zdlouhavé
klesání se zatáčkami, skalní převis, sesuv půdy,
padající kamení, vichřice a padající stromy...

DOUPĚ KARTELU - vydíráním, nebo touhou po
rychlém zisku se mohou PH zaplést s podsvětím. To je
může přivést až ke starým opuštěným továrnám a
dalším místům. Odtud se vyváží, převážně v noci
kontrabandy maskované jako běžné zboží. Drogy,
falešné bankovky, zbraně, případně bílé maso,
utečenci, nebo mrtvoly.

FARMA - od menších rodinných podniků, až po
velkochovy. Příjezd většinou po solidní cestě, nebo
užší silnici. Farmy jsou obklopeny poli a ohradami.
Pokud není zrovna vrchol sklizně, panuje zde klidnější
atmosféra. Náklady jsou většinou nachystány
dopředu. Mnohdy si musí truckeři posunováním
návěsů ale sami zapojit kombinace, hlavně v Austrálii.
Odváží se slepice a skot, případně koně. Mléko,
krmivo, zrní. Přiváží se palivo, voda, stroje a velká
zařízení.

- zátah komanda SWAT, přestřelka s nepřátelským
syndikátem, nebezpečné nařčení, extravagantní boss,
plno ozbrojených goril, pokérovaní hispánci, vysypaný
kokain, mučení poldy, poprava zajatců, zapáchající
laboratoř, exploze...

VRAKOVIŠTĚ - naštosovaná osobní auta a pracující lis,
případně nekonečné řady zrezivělých letadel, nebo
prostě hromady šrotu. Trucky často odtahují, nebo
odvážejí nepojízdné stroje i kovové haraburdí.

- zdivočelý dobytek, jezdci na koních, kolona traktorů a
kombajnů, horečná sklizeň, poplach při bouřce, zimní
klid, přívětiví farmáři, následky velkého sucha, trochu
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- hrozící defekty, majitel je alkoholik, spojitost se
zločinci, nepřehledné bludiště, chrčící jeřáb s
magnetickým hákem...

- špičkové veřejné osvětlení, hustý smog a troubení,
absolutní zácpa, policejní pronásledování, vánice a
náledí, haldy sněhu a pracující pluhy, liják a potoky na
chodnících, světelné křižovatky, chodci a cyklisté,
neproniknutelná mlha, vládní limuzína, exkluzivní
butiky, schodiště a sochy, vchody do korporačních
mrakodrapů, nemocnice, kina, motorkáři, rychle se
šířící požár, přepadení banky, neustálý jekot sirén
záchranky a hlídek, jednokolejka a mraky žlutých
taxíků, nebezpečná čtvrť plná pouličních gangů,
grafitti na všech zdech, homelesáci, skateboardisti,
pouliční umělci a blázni, spousta neonů a hukot
dopravy, prostitutky, špatný zorný úhel...

KOLONIE / MĚSTEČKO - odlehlé osady v pouštích,
horách, nebo na pobřeží, indiánská rezervace.
Obyvatelé se živí drobným chovem a nebo podnikají v
různých sférách. Pokud chtějí, mohou PH bydlet, či
pocházet z takových míst. Kolonie často vznikají také
poblíž velkých farem a podniků. Truckeři zde v najdou
nějaké omezené služby. V Austrálii a v jiných
vyprahlých oblastech se dováží především voda a
potraviny.
- vděční obyvatelé, přítel mezi původními obyvateli,
natvrdlí burani, zbytečná provokace, houf dětí a psů,
řádící nemoc, ututlaná vražda, domobrana, vraky aut
zarostlé v trávě, omšelý totem...

PŘEDMĚSTÍ - trucky se často pohybují kolem měst po
perfektních asfaltkách v Austrálii, nebo trčí v zácpě
několika proudové výpadovky v Severní Americe.
Hustý provoz komplikuje přepravu nadměrných
nákladů a zdržuje. Montážní dvory a většina služeb
jsou právě v těchto periferiích. Také většina PH bude
mít nejspíš domek v nějaké klidné ulici (pokud se
chtějí ovšem vracet někam do zapadákova, nebo do
srubu v lese, nic jim nebrání). Je zde většina služeb a
překladiště.

TRUCK-STOP - v Austrálii jich je méně, ale v Severní
Americe jsou běžné. Vyskytují se u největších
mezistátních dálnic, na významných uzlech a
předměstích. Truckeři mohou zaparkovat svoje
soupravy a využít nejrůznější služby. Stále se apeluje
na používaní slevových karet a výhod. Například za
načerpání určeného množství paliva je sprcha zdarma.
Je zde velká myčka schopná čistit i návěs, restaurace,
servis pracující 24 hodin denně, obchod s potravinami,
oblečením a nářadím, společenská místnost, kde lze
poklábosit, sledovat tv, nebo hrát videohry. Veřejná
prádelna, kanceláře pojišťovny, nebo logistických
firem. Někde nechybí i motely různé kvality pro řidiče,
jejichž tahač nedisponuje spacím boxem, nebo kteří si
chtějí pořádně odpočinout.

- špičkové veřejné osvětlení, smog a troubení, velké
čerpací
stanice,
absolutní
zácpa,
policejní
pronásledování, vánice a náledí, neproniknutelná
mlha, vládní limuzína, hradby mrakodrapů, motorkáři,
rychle se šířící požár, tunel, mimoúrovňová křižovatka,
nadjezdy a sjezdy, zástupy vlajkonošů na sportovní
stadion, veřejné koupaliště, velikánský a osvětlený
most do City, hulící komíny továren...

- pár kámošů, rvačka, pohodlí a teplo, extra
nablýskaný tahač, oražená servírka, juke-box, čerstvý
tisk, parádní hygieny, půjčení nářadí, startování přes
kabely, veřejný telefon, automat na cigára, tady
chcípnul pes, svalený plot, narváno...

CITY - velkými městy, která v USA mohou mít rozlohu
desítky kilometrů mohou projíždět jenom běžné
soupravy s maximálně dvěma návěsy. Někdy je to
nezbytné, pokud je potřeba do středu města, nebo z
něho vyzvednout náklady. Zboží se bude týkat ve
většině
případů
velkých
supermarketů
a
specializovaných prodejen. Pohyb zde zabere vždy
několik hodin. Dostupné jsou veškeré služby.

ČERPACÍ STANICE - najdeme je hlavně na
předměstích, v truck-stopech, kolem silnic a u
křižovatek. V Outbacku, nebo na Aljašce jsou
roztroušeny s velikými rozestupy, takže pozor na
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nedostatek paliva! Lze nakoupit v omezeném výběru
potraviny, kapaliny, nářadí, náhradní pneu, nebo třeba
časopisy. Jsou to moderní zařízení s plnými regály,
nebo staré polorozpadlé boudy se střechou z vlnitého
plechu.

-fleky a pavučiny, rezavá voda, zasviněné zrcadlo,
blechy, srandovní majitel, vůně čistoty, dvě patra s
ochozem, sršící neonový nápis, zápis do knihy, krutá
bitka ve vedlejším pokoji, kravál celou noc, nefunkční
topení, bazén za domem, strašidelná atmosféra,
dětské houpačky...

- přepadení, podivínská rodina, rozjívení teenageři,
plno starých pneumatik a vraků, vzteklý pes, menší
dílna za stanicí, automat na kávu, posezení pod
slunečníky, otravní studenti co chtějí umývat skla,
fronta, nóbl slečna, která to neumí s hadicí...

SNACK-BAR - rychlé občerstvení s dlouhým barem,
stoličkami a s několika boxy, jejichž sedačky mají
vysoká opěradla a zajišťují tak soukromí. Zaparkovat
se dá blízko a každý při snídani vidí na svůj stroj. Jsou
to nízké podlouhlé budovy. Ochotně zde uvaří dobrou
kávu a poskytnou čerstvé pečivo a k tomu něco
rychlejšího. Při jídle lze sledovat tv, nebo si přečíst
noviny. Snack-bary jsou v truck-stopech, nebo
samostatně kolem silnic, či v menších městech a
koloniích.

SERVIS - na různé úrovni. Dílny mohou být jenom v
nějaké polorozpadlé garáži, nebo také moderní se
spoustou nářadí, zvedáků, jeřábů, s montážní jámou a
množstvím piglujících mechaniků. Servisy u velkých
měst opraví jakýkoliv typ tahače, ale ve vzdálenějších
oblastech existují i takové, které se soustřeďují jenom
na určité značky a k ostatním nevedou ani náhradní
díly. Poskytuje se také odtahová služba a doplnění
paliva na trase. Nic z toho ovšem není levná záležitost.
Dílna dokáže opravovat závady na tahači a také jej
vylepšovat. Jedná se ale jenom o hlavní součásti,
pokud chcete nějaký speciální doplněk, musíte do
chrome-shopu.

- příjemná hudba, hádka, řidič shánějící pomoc,
podivné individuum kterému nikdo nevěří, škola na
zájezdu, šťabajzna za barem...

STEAK-HOUSE - velká restaurace na ulici, nebo
předměstí. Nabízí mnoho druhů jídel, většinou má
výzdobu ve stylu country. Můžete se projet na rodeoautomatu, zahrát si na výherních bednách s pákou.
Nebo si dát nášup kolem 4 kilo hovězího a pokud
vymetete talíř, je to zdarma. Truckeři se občas
zastavují ve steak-housu, aby se pořádně nadlábli a
nemuseli se pořád cpát konzervami a cmudit něco v
mikrovlnce a na plynovém vařiči před truckem.

-rozlitý olej, smrad ze sváření, výbuch pneumatiky,
mlácení kladivem, odborníci, staří truckeři, nafoukaní
odborníci, spousta nářadí a věcí, podsaditá žena,
rozšlapaná svačina, kabely, krysa, blikající zářivka,
spousta vraků a částí kolem, haldy starých pneumatik,
plno práce, obsazeno, dílna u vody nebo zarostlá
křovím, řvoucí hudba, bývalý recidivista...

- plno, ožralá partička skinheadů, čínské jídlo, luxusní
podnik, starý kamenný dům, příjemně tlumené
osvětlení, líná obsluha, posezení venku, parádní sklep s
nálevnou, irská taverna, rodinná oslava, manažeři s
kufříky a s laptopy...

USED-TRUCKS - bazar s použitými stroji. Jsou sice v
kondici, ale mají své mouchy. Také je zde možnost
prodat vlastní truck. Existuje tady určená otvírací
doba. Seženete téměř libovolný typ. Papírování trvá
chvilku. Bazary se nachází na předměstích, nebo u
dálnic.

MOTEL - od pastoušky až po parádní penzion.
Najdeme je u dálnic, ale i v truck-stopech, nebo na
odlehlých okresních silnicích v horách. Z pokoje lze
vidět rovnou na zaparkovanou soupravu. Uvnitř je
pořádní postel, sprcha a tv.
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-svalený plot, příliš zničené tahače, nikde nikdo,
naleštěná auta, moc vtíravý prodejce, hlídací psi, samá
vlajka, malý výběr, skvělý majitel, projížďka na
zkoušku...

nákladu i do svahu. Vždy ve dvojicích soupeřů.
Mnohdy se účastní i rodinní příslušníci.
- mizerná účast, přijedou kaskadéři, spojeno s
demoliční derby, motokros, liják a bahno, nádherná
neděle s buřty a pivem, stánky, spousta dětí a cukrová
vata, nával, neustávající hlas moderátora, nevídané
speciály, velmi staré modely, výstava harleyů,
odfláknutá organizace, úraz na kolotoči, vítr
strhávající plachty...

DÁLNICE - v Austrálii mnohaproudé dálnice musíme
postrádat. Zato v Severní Americe jsou hlavní tahy
protkány stovky kilometrů dlouhými dálnicemi. Provoz
mimo výpadovky je plynulý, předjíždí se vlevo i
vpravo. Jízda po dálnici je únavná a stereotypní.
Přesto na nich truckeři tráví nejvíce času.
TRUCK-DEALER - salon s fungl novými stroji. Najdete
je na předměstích. Každý salon se věnuje tahačům
pouze od jednoho výrobce. Ve velkých City je i několik
salonů. Zde ovšem nevykupují použité stroje. Dealer
má svou pracovní dobu.

- zácpa, převrácený kamion, hromadná srážka, divoká
honička policie s prchajícím sedanem, vrtulníky,
rozmašírovaný jelen, nebo velký pásovec, náledí,
pracující pluhy, nekonečné deště, nebo vánice, ohořelá
pneumatika, sjezdy a nájezdy, mimoúrovňové
křižovatky, práce na silnici, svedení do jednoho pruhu,
zdemolovaná svodidla, odpočívadlo, truck-stop...

- nablýskané stroje v hale, bonbóny a sušenky,
příjemní odborníci, trochu nátlak, samá světla, plakáty
a loga, prospekty zdarma, milion keců...

SILNICE - dva pruhy, nebo dokonce jenom jeden.
Nejběžnější asfaltová síť různé kvality. Nedá se po ní
frčet tak rychle jako po dálnici, ale řidiči se jí nevyhnou
hlavně na začátku a na konci jobu, kdy musí
odbočovat ke konkrétním objektům.

CHROME-SHOP - specializovaný obchod který nejdete
jenom v některém z velkých měst. Je nacpaný stojany
s možnými i nemožnými doplňky a vybaven lakovnou.
Tady můžete svůj tahač opravdu vyšperkovat a dát mu
úžasný design. Chromové věcičky, úpravy převodovek
a výbrusy motorů. Stříkání vybraných motivů na
kabinu, nebo speciální zástěrky a samolepky. Otvírací
doba.

-větve stromů, aleje, nezpevněná krajnice, odskakující
kamení, protijedoucí, nebo souběžně jedoucí vozidlo,
souprava, motorky, cyklisté, nevyhrnutý sníh, sněhové
jazyky, spadlá větev, los, velbloud, klokani, pštrosi,
divocí koně, ohnutá značka, motel, čerpací stanice, cizí
havárie, vytlučené díry, betonový most, přehrada,
tunel, železniční přejezd, veliká kaluž a aquaplanning,
stopaři, sloupy s elektrickým vedením...

- nadšenci, vysmátí truckeři, setkání s legendou,
převrácený stojan, neuvěřitelně parádní věci, všude
čisto a zvláštní vůně, dlouhodobě zavřeno, dovolená,
rozbitá výloha, otec a syn, špičková dílna, vytuněný
tahač...

CESTA - pokud odbočíte ze silnice, můžete se ocitnout
na cestách. Ty mnohdy vedou menší kus trasy k
nějakému dolu, či kolonii, ale hlavně v Outbacku a
všude tam, kde se těží dřevo jsou různě kvalitní cesty.
Někde jsou rozježděné těžkou technikou, jinde jsou
zase upravené alespoň válcováním.

TRUCK-SHOW - čas od času se konají takové akce.
Účastníci jak ve státech, tak u protinožců se sjíždějí již
několik dní předem. Na vyhrazeném místě kempují,
vystavují na odiv své upravené a nablýskané mašiny.
Rozhodčí je bodují, lezou dovnitř a startují hlavní
závody před diváky. Je to sprint na 100m, nebo vlečení
12

ROAD TRAIN - SPECIAL
- chuchvalce rudého prachu (Austrálie), výmoly, díry,
hrboly, strouhy, bláto při dešti, veliké brouzdaliště plné
špinavé vody a bláta, dřevěný most z trámů, brod přes
řeku, rozvodněná řeka, vybetonovaný brod, krokodýli v
řece, vyschlé říční koryto plné písku, štěrková zatáčka,
veliké kameny, vyfrézované závěje, sněžné jazyky,
nevyhrnutá cesta, větve, divocí koně, převrácený
kamion, jeep s turisty nebo lovci...

širokou řeku, autobus plný skautů, několikadenní
deště, bouřka se spletenci blesků, mohutné kovové
věže s prověšenými elektrickými kabely, farmářské
městečko, špatný nebo žádný signál, kempy, městečko
karavanů, 500 mil bez čerpací stanice...

LEDOVÁ TRASA - v Severním teritoriu Kanady se
využívá tato zamrzlá plocha jako silnice, po které
tahače dopravují stroje a techniku do diamantových
dolů. Může se využívat jenom několik měsíců v roce a
provozuje jí korporace, která zajišťuje také servisní
služby. Kamiony musí dodržovat několik zásad, jako je
poměrně pomalá rychlost, nebo rozestupy kvůli vlnění
vody a praskání ledu.

POUŠTĚ A BUŠ - pouště a polopouště, místa opuštěná,
kde se jenom těžko dovoláte pomoci. Dokonce i
extrémní pánve, jako Údolí Smrti v Arizoně, s
nejvyššími teplotami a horkem. Truckeři se často
vyskytují v těchto suchých a nepřívětivých oblastech.

- hluboká prasklina, odstavené rybářské lodě, polární
liška, vlci, lední medvěd, helikoptéra, vyhrnovací
náklaďáky vybavené pluhy, torzo kabiny trucku
zamrzlé ve svahu, traperská chata, psí spřežení,
městečko, velký mráz poškozující zařízení, závěje,
blizard, měkký led, tání, rozbahněné napojující se cesty
na jaře, primitivní mosty přes potoky, převrácená a
zabořená souprava, náročné studené starty motorů po
odpočinku...

- orezlé dobytčí návěsy ve strouze, zdechliny a kostry
zvířat, bláznivý cyklisté v Outbacku, opuštěná kolonie,
rudé skály v Outbacku, nebo věžovité pískovcové
monumenty v Arizoně, gigantický kaňon s přehradou,
velkoměsto, cizinci v nesnázích, vidlorozi, klokani,
kojoti, chřestýší, škorpióni, jedovatí pavoucí, indiánské
pueblo, posvátné pohřebiště, extrémní horko a
oslnění, časté defekty rozehřátých pneumatik, poruchy
elektroinstalace, chuchvalce křoví ve větru, náhlý déšť
v Austrálii, oáza v roklině Outbacku, zástupy kaktusů,
vyschlá vegetace, bez signálu, supi u zdechliny, špatný
nebo žádný signál...

KOPEC - strmý kopec může být problém pro plně
naloženou soupravu. V Austrálii jsou vzácné, ale v
Severní Americe jsou některé oblasti velice zvlněné.
Pokud kopec navíc přejíždíte rozbahněnou cestou,
nebo jste v horách, může to být opravdická výzva.

LESY A DEŠTNÉ PRALESY - největší smíšené lesní
komplexy na světě najdeme na východě kanady.
Spousta hvozdů nás čeká v celé Americe. Na severu
Austrálie se těží dřevo v tropických džunglích, ale v
jiných oblastech jsou i listnaté stromy. jejich
opadávání se řídí poněkud posunutými ročními
obdobími.

- oslnění na horizontu, náledí a spousta uvízlých
kamionů, klopená zatáčka, serpentiny, skalní převis,
roklina, padající kamení...

STEPI A PRÉRIE - pouště v Outbacku mohou místy
přecházet ve step. Travnaté nekonečné plochy v
Americe jsou místy ozdobeny řídkým remízkem
stromů. Terén je rovinatý, nebo mírně zvlněný. Existují
prostory, kde můžete putovat loukami celé dny.

- močály, rozbahněná cesta, lijáky, vedro, hmyz, hrůzu
nahánějící škrtič, jedovatý tajpan, netopýři, ohlušující
řev ptactva, převrácený lesní traktor, stromy a větve
přes cestu, bloudění, těžební tábor, lovecká chata,
grizzly, puma, vlci, nevyhrnutá silnice, závěje, mlha a
šero, požáry, malárie, mlha, špatný nebo žádný
signál...

- vřesoviště, skupina stromů, indiánská rezervace,
město duchů, vrak zarostlý v trávě, velký pásovec,
divocí koně, bizoni, městečko karavanů u dálnice,
velká zemědělská oblast, stáda dobytka, most přes
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HORY - především Skalisté Hory táhnoucí se přes celý
Americký kontinent budou neustále doprovázet řidiče.
Minimálně jako horizont v dálce. Hory jsou
nebezpečné a nevyzpytatelné. Hlavně při bouřkách a v
zimě.

Základní koncept
Tento základní aspekt vyjadřuje to nejdůležitější, co se
dá o postavě říci. V prostředí Road-Train budou mít
všechny postavy koncept, který se bude točit kolem
slova řidič, nebo trucker, šofér. K tomu si hráči
společně s vypravěčem vymyslí nějaké bližší určení.
Výsledek může dopadnout jako: frontový řidič,
trucker z Evropy, šofér z Nového Zélandu,
profesionální trucker...

- grizzly, vlci, polom, vichřice a létající větve, sesuv
krajnice, rozbahněná cesta, dřevěný most přes potok,
hrozné stoupání nebo klesání, serpentiny se špatnými
zatáčkami, hluboké strže, krásný rozhled, horské
jezero, protijedoucí starý truck přetížený kládami,
hotel s velkým parkovištěm, lovci, bouřka s ozývajícím
se hřměním, balvany, skalní převisy, bez signálu...

Koncepty postav vypravěče mohou sice být podobné,
ale jejich povolání, nebo zaměření může být také
úplně jiné: mladý mechanik, sličná sekretářka, starý
bezdomovec, nadšený dealer, boss kartelu, psychopat,
falešný polda, mukl z Arizony, bývalý serfař, servírka,
šéf korporační divize, místní hrdina, lovec, farmář,
námezdní dělník, barový rváč, lesní dělník, traktorista,
jeřábník, neodbytný pojišťovák, agent FBI...
Pavel začíná hrát Road-Train. Je ze všech nejmladší u
stolu a tak si představuje někoho v mladším věku.
Mohl by to být začínající řidič a tak vymyslí zelenáče
Jimmyho. Jeho koncept nakonec upřesní jako: mladý
trucker, co poslouchá rap (protože Pavel má sám rád
podobnou muziku).
Tomáš je sice o málo starší, než Pavel, ale nedávno
sledoval v tv seriál o nejdrsnějších kamioňácích. Zalíbil
se mu tam jeden vousáč, na kterého si vzpomene.
Vytvoří tedy veterána Geoge. jeho koncept bude:
padesátiletý trucker z USA...

POBŘEŽÍ - mohou být různá, někdy vede silnice po
jeho okraji, které je přívětivě porostlé travou a
stromy, nebo s písečnými plážemi a zátokami, jindy je
to syrový kus země plný útesů.

Problém
Každá postava má alespoň jeden aspekt, který
nevychází přímo z jejího základního konceptu.
Problém vyjadřuje něco, co postavě komplikuje život.
Problémy lze rozdělit na vnitřní a vztahové. Vnitřní
jsou ty, co vyplývají z povahy, duševních poruch,
traumatických zážitků, zlozvyků. Vztahové problémy
popisují nějaký druh potíží se skupinami lidí, divné
chování v určité situaci, nebo prostředí, rodina,
firemní kariéra, nebo pletky s kartelem.

- zemětřesení, záplavy, tajfun, letovisko, teenageři v
kabrioletech, motorkáři a cyklisté, rybářská vesnička,
jachty a motorové čluny, serfaři, serpentiny mezi
skalami, oslnění, bouře a uragán, silný boční vítr, noční
disko, autokemp, krásná opuštěná pláž, cedule varující
před žraloky, bóje ve vlnách, odtahování zdechlé
velryby, luxusní hotely, golfové hřiště...

Problémy by neměli být snadno vyřešitelné. nemají
ani postavu úplně degradovat a postavit na okraj dění.
Tak třeba beznohý trucker s několika zbývajícími dny
života a těžkou schizofrenií by asi daleko nedojel.
Problém by neměl neustále vystupovat do popředí,
pokud to není středobod vyprávění. Občas prostě
vypluje na povrch a způsobí trable.

TVORBA POSTAVY
Nejdříve si vymyslete jméno. Někomu bude stačit
křestní jméno, ale není na škodu přidat přídavná
jména, jako na divokém západě. Například: bláznivej
Tom, samotář Ned, kovboj Jack, neuvěřitelná Sheila...
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Lenka přemítá o problému pro svou Mary. Nakonec jí
napadne, že by mohla mít potíže s gamblerstvím.
Nazve tedy svoje potíže jako závislost na automatech.
Monika s tím souhlasí a hned dodá "Jasně, v kdejakým
baru nejspíš budeš zdržovat u bedny, místo aby sis
nacpala břicho."

plné prachu. Mary odešel náhle posilovač řízení a
hrozila srážka. Naštěstí využil Jimmy svoje mladé
reflexy a nehodě zabránil. Od té doby si bytelná Mary
dává na poruchy větší pozor.
Aspekt Mary: Pořád kontroluje tahač.

Světlou stránkou problémů je to, že hráči je mohou
vyvolávat. Jsou zvyklí potýkat se se svými neduhy.
Mary potřebuje, aby jí jediný mechanik v pouštním
městečku na okraji Mohavské oblasti vyměnil prasklou
nápravu. Když si všimne, že si rád v místním baru
zahraje, přiblíží se k němu, koupí mu pivo a hodí mince
do výherního přístroje. Poradí mu, co má v které chvíli
stisknout a tím si získá jeho přízeň...

FÁZE 3 - nyní si hráči prohážou role tak, aby do jejich
minulostí vstoupili i pokud možno ti další.
Když si veterán George dá oraz v Newmanu,
Australském městě, dá si trochu do nosu a vyrazí za
hudbou. Přilákají ho pazvuky vycházející ze suterénu,
kolem kterého se hromadí mladí lidé. Kapičku to
přežene, vyhovuje mu ostrá rapperská muzika.
Malinko mu to připomíná jeho syna. Když se chce
dopravit zpět do truck-stopu a odejít z akce, trochu ho
neposlechnou nohy a svalí se. To si vyslouží posměch.
Ale někde se vynoří Jimmy a pomůže mu na nohy.
Prohodí pár slov o Road-Trainech...

Trio fází
Nyní každý hráč popíše první dobrodružství své
postavy. V něm se vyskytnou tři hlavní události, které
každé PH dají tři důležité aspekty. Na kartu postavy
napište číslo každé fáze a k němu pár vět o tom, co se
v té fázi stalo. Za tyto věty napište aspekt, který
událost přinesla.

Aspekt Jimmyho: Klubová scéna.

FÁZE 1 - první významný příběh vaší postavy. Jakýkoliv
děj, ve kterém se objevila na scéně.

Nyní máte za sebou 5 základních aspektů postavy a
nastínění jejich minulosti.

George přišel o svou ženu, trochu se opil a naboural v
Utahu cisternu s chemikáliemi. Po vyhazovu z
logistické firmy se rozhodl zkusit štěstí v Austrálii.

1) přídavné a křestní Jméno
2) problém
3) vstup na scénu
4) zkřížení cest
5) opětovné zkřížení cest

Aspekt George: Líbí se mi v Austrálii

FÁZE 2 - v další fázi hráči popřemýšlí, jakou menší
pomocnou roli by mohli mít v příbězích ostatních
postav a dohodnou se vzájemně na dalším vývoji
svých osobních událostí. Vaše postava může díky
problému postavy spoluhráče zhoršit nějakou situaci,
která se v minulosti udála, ale nakonec celkem dobře
dopadla. Vaše postava mohla dříve nějak pozitivně
vyřešit komplikovanou situaci jiné PH.

Dovednosti
Po projití všech fází a výběru aspektů je čas na
dovednosti. Ty budou detailněji popsány v kapitole
Dovednosti a Triky. Vaše dovednosti na začátku hry
budou tvořit pyramidu. Na jejím vrcholu může být
pouze jedna z nich s hodnocením dobrá (+3). Směrem
dolů může být dovedností se stejným hodnocením
více:

Pavel se dohodne s Lenkou, že by zelenáč Jimmy mohl
v nedávné minulosti nějak zasáhnout do života její
postavy bytelné Mary. Společně se domluví, že když se
Mary řítila se svým tehdy neovladatelným Internationalem do Alice Springs, potkali se najednou na cestě

1x dobrá
(+3)
2x slušná
(+2)
3x průměrná (+1)
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Všechny ostatní dovednosti, které si PH vůbec
nevezme bude mít hodnocení nevalná (+0). Začínající
postava nemůže mít lepší hodnocení jedné z
dovedností, než je +3. V průběhu hry je ale možné
dostat se i nad tento limit, ale nebude to jednoduché.
O tom si povíme v kapitole Velké milníky.

Určení obnovy
Ve Fate Road-Train každá postava začíná s obnovou 3.
To znamená, že na začátku každého sezení bude mít
minimálně 3 body osudu. Pokud si ale hráč vezme 4
triky, jeho obnova bude 2 a s 5 triky se obnova sníží na
1 bod osudu. Hodnota obnovy nikdy nesmí být menší,
než 1.

Stres a následky
Pokud se postavy dostanou do situace, v níž čelí
nějaké újmě, nebo zranění, mají 2 možnosti, jak si
udržet svou pozici: stres, nebo následky. V kapitole o
konfliktech se dozvíme podrobnosti, ale nyní nám
bude stačit říci, že stres je krátkodobá přítěž, kdežto
následky mají dlouhodobější dopad.
Každá PH má 2 měřítka stresu a navíc tu může být
další měřítko, týkající se speciality tahač, který zrovna
ovládá. Nervozita je měřítko narůstajícího napětí a
neschopnosti soustředění. Vyčerpání zase naznačuje
fyzickou únavu, nedostatek spánku a živin, nebo
zranění. A nakonec je tu poškození tahače, které
zaznamenává přetěžování stroje, zvyšující se tepoty
náprav, apod.

Dovedností je celkem 8. Vybrat si lze do pyramidy o
výšce 3 max. 6 dovedností. To platí na začátku hry.
George je zkušený vlk dálnic a tudíž si bere jako
nejlepší dovednost řízení (+3), pod ní si napíše
houževnatost a opravování (+2), na poslední řádek
vybere nakládání, relaxace a orientace (+1).
Dovednosti houževnatost a relaxace ovlivňují počty
čtverečků stresu, které budou popsány níže. Pokud
chcete vydržet co nejvíce, zařaďte tyto dovednosti na
vrcholové pozice pyramidy.

Na začátku hry má každá PH tolik políček na ukazateli
nervozita, kolik je její dovednost relaxace. Na ukazateli
vyčerpání, kolik je její dovednost houževnatost.
Jakmile se během hry změní hodnocení některé z
těchto dovedností, změní se i maximální počet
políček. Trucky koupené v bazaru (ojeté) mají 3
políčka pro poškození a nové tahače mají 6 políček.

Triky a obnova
Vyberte si 3 až 5 triků. To ovlivní, s kolika body osudu
budete začínat hru. Co to jsou triky se dozvíte v
kapitole dovednosti a triky. Tři triky dostanete
zdarma. Můžete si vzít ještě další 2 triky, ale za cenu
snížení obnovy bodů osudu. Za 4 trik máte tedy -1
obnovy a za 5 trik také -1 bod obnovy. Podstata těchto
pravidel směřuje k tomu, že čím více máte triků, tím
více musíte přijímat vynucení, abyste získaly body
osudu. Nic hráčům nebrání v tom, aby si na začátku
hry vzali jenom 1 trik a ostatní až během hry.

Každá postava a každý truck má 3 kolonky následků.
Jsou to místa pro zapsání třech mírných, dvou
středních, nebo jednoho vážného následku.
O tom, jak se zbavovat stresu a následků si povíme v
kapitole popisující konflikty.
Jimmy má průměrnou houževnatost (+1) a moc toho
nevydrží. Má měřítko nervozity a vyčerpání pouze s
jedním čtverečkem. Na začátku kampaně může mít
jenom ojetý truck z bazaru. Jeho Freightliner Agrosy
má tedy 3 čtverečky pro záznam případného
poškození.

Zelenáč Jimmy se rozhodne vzít si trik reflexy, aby měl
navrch při bleskových událostech, trik individum,
protože chce vypadat neobvykle a leckoho s tím
ohromit a nakonec trik manipulace, protože se mu líbí
možnost být zběhlý při nakládání zboží.

Nyní jste hotoví s tvorbou postavy. Máte její jméno,
aspekty s počátečními událostmi a dovednosti s triky.
16

ROAD TRAIN - SPECIAL
Problémy a nesnáze (astma, bojí se hadů,
nezvladatelný cholerik, pořád porušuje předpisy...)

Chybí pouze specialita tahače, která bude rozebrána
níže.

ASPEKTY A BODY OSUDU
Aspekt je fráze, která popisuje něco jedinečného. Jsou
hlavním prostředkem k získávání, nebo utrácení bodů
osudu. Ovlivňují příběh tím, že postavám umožňují
získat bonus, nebo jim komplikují život vstupováním
do hodů kostkami, či pasivní opozicí.
Body osudu mají k dispozici hráči i vypravěč. Používají
se k ovlivňování hry. Vždy, když začínáte nové sezení,
doplní se body osudu hráčů dle jejich obnovy.
Vypravěč dostává určitý příděl na každou scénu. Kolik
to bude, to si přečtete dále. Když do hry vstoupí vaše
aspekty, vždy budete utrácet, nebo získávat body
osudu.

Reputace a závazky (musí najít svou sestru, ještě jednu
sezónu a končím, mistr v evropském truck-trialu, třetí
v Dakarském rallye, každý mu uhne...)
Můžete vyvolávat, nebo vynucovat aspekty své
postavy kdykoliv je to vhodné. Vypravěči mohou
nabídnout kdykoliv k vynucení kteroukoliv PH. Hráči
mohou nabídnout vynucení kterékoliv jiné postavy,
ale poslední slovo k tomu má vždy vypravěč dispečer.

Typy aspektů
ASPEKT HRY - v této hře je to bezohledná konkurence.
Ta je napořád přidělena hře a nikdy nezmizí. Kdokoliv
může v jakékoliv chvíli vyvolat, vynutit, nebo vytvořit
výhodu z této velké hrozby herního prostředí.

SITUAČNÍ ASPEKTY - návrhy na ně najdete v popisu
důležitých míst. Většinou trvají pouze jednu scénu.
Například u počasí si ale může dispečer poznamenat,
že bude přetrvávat několik scén. Vztahují se k
detailům místa, kterým truckeři projíždějí, nebo kde
se zdržují. Někdy mají spojitost i s živočichy a
obyvateli.

ASPEKTY POSTAVY - jsou trvalé, ale vztahují se pouze
k jednotlivým PH, nebo PV. Popisují to, čím se od
ostatních odlišují. Uvedeme několik příkladů:
Osobnostní rysy a přesvědčení (vždy se hrne dopředu,
nikomu nepomůže, silný kuřák, špindíra, všem nadává,
milovník country...)

Fyzické vlastnosti prostředí (hluboká strouha, zlomený
sloup elektrického vedení, armádní eskorta...)

Pozadí, nebo profese (armádní řidič, extrémní šofér z
Vancouver Islandu, profesionální škola, bývalý
zaměstnanec Outback Logistic, na volné noze...)

Pozice, nebo umístění (v horách, na dřevěném mostě,
na kopci s hrozným stoupáním...)
Kontextové detaily (štěkání psů, oslnění, přibližující se
dodávka...)

Důležitý majetek (maringotka na pobřeží, stará vila
kterou zdědil, otcův korporační byt v City, stará garáž
na předměstí, nový domek s bazénem, kufr speciálního
nářadí...)

Náhlé změny stavu postavy (hrozná žízeň, zaklíněná
noha, zapadlý v nánosu sněhu...)

Vztah k lidem a organizacím (nesnáší ženy za
volantem, přátelé mezi domorodci, jdou po něm
poldové z Phoenixu, pletky s mexickým kartelem,
oblíbený mezi truckery v Severním Teritoriu...)

Záleží na vyprávění, které napoví, kdo může využít
situačního aspektu. Jde o to, aby návrhy dávaly smysl.
Někdy je situační aspekt překážkou, kterou postavy
musí překonat, jindy zase z něho vzejde aktivní
opozice.
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Naopak hráči by měli využívat co nejvíce svoje aspekty
k jejich vyvolávání, protože je to příležitost, jak se
projevit. Pokud vidí možnost oživit průběh jobu
navržením vynucení, neměli by váhat.

(Existují také aspekty a následky tahačů, které si
rozebereme v kapitole o specialitách).

Vyvolávání aspektů
Pokud jste v situaci, kdy je aspekt pro vaši postavu
výhodný, můžete jej vyvolat. Pro to je potřeba utratit
jeden bod osudu a popsat jakým způsobem váš aspekt
zasáhne do hry. Následně si můžete vybrat jednu z
možností:

Následky
Jsou trvalejší, než situační aspekty, ale ne tak trvalé,
jako aspekty postavy. Jsou druhem aspektu, který si
vezmete, abyste se vyhnuli prohře v konfliktu. Popisují
trvalá zranění, nebo problémy, které si z konfliktu
odnesete
(pohmožděniny,
krvácení,
malárie,
ostuda...).

- Přidejte si +2 na aktuální hod při použití dovednosti
poté, co jste vrhly kostky.
- Vezměte kostky a hoďte znovu.
- Přidejte +2 k hodu jiné postavy, pokud je smysluplné
to, že jí váš aspekt může ovlivnit

Většina fyzických následků přetrvává, dokud nejsou
vyléčeny. Duševní aspekty přetrvávají v jedné scéně, v
jednom prostředí, nebo jobu. Jsou negativní a proto
mohou být vynucovány a kdokoliv kdo z nich může
těžit je může vyvolat, nebo z nich vytvořit výhodu.

- Přidejte +2 k jakémukoliv zdroji pasivní opozice,
pokud dokážete popsat, jak jí váš aspekt ovlivňuje.
- Vytvořte novou pasivní opozici s max. hodnocením
slušná (+2), pokud tu vůbec žádná pasivní opozice
předtím nebyla.

Posílení

Nejlepší je s vyvoláváním aspektu počkat, dokud
nehodíte kostkami, abyste věděli jestli to bude mít
smysl a neutráceli bod osudu zbytečně.

Krátkodobý druh aspektu. Získáte je, když se snažte
vytvořit výhodu, ale nehodíte dost dobře, nebo jako
odměnu navíc, pokud hodíte víc než dobře. Můžete je
vyvolat zdarma, ale zmizí hned poté, co to uděláte. Lze
dovolit jiné postavě, aby vyvolala vaše posílení, pokud
je to proveditelné a může jí to pomoci.

K jednomu hodu sice můžete vyvolat několik aspektů,
ale nemůžete vícekrát vyvolat ten stejný aspekt.
Takže, pokud vám nepomohla ani jedna z nabízených
možností jak využít svůj vyvolaný aspekt, můžete
vyvolat nový aspekt za bod osudu a zkusit zvolit jeho
nové využití. Podmínkou je, že s vyvoláním jakéhokoliv
aspektu musí souhlasit ostatní hráči a vypravěč.
Vyvolání aspektu musí dávat smysl, nebo musí být
jeho využití logicky vysvětleno a popsáno událostí,
která nastane.

Co aspekty dělají
Říkají, co je ve hře důležité a pomáhají určit, kdy
použít mechaniky. Popisují postavy a svět, popohánějí
řidiče i dispečera k vymýšlení příběhů. Aspekty postav
tvoří jejich jedinečnost a charakter, zatímco aspekty
prostředí vytvářejí prostor kolem nich. Mnohdy
napoví, zda je v některé situaci nutné vůbec házet
kostkami. Například, když hráč prohlásí, že se svým
truckem vyjede na kopec a porozhlédne se po údolí,
není potřeba jeho činnost nijak ověřovat. Pokud ale
vypravěč má zrovna u tohoto místa poznámku se
situačním aspektem: "cesta je tu samá díra", může to
již znamenat hod na překonání s použitím dovednosti
řízení.

Jednoho sychravého odpoledne se George vysouká ze
svého náklaďáku a potřebuje si odskočit, když si
všimne, že dva cizí truckeři se posmívají jeho mašině.
To ho popudí a hodlá jim pořádně zprotivit jejich
herky. Dovednost, kterou v následujícím střetu obě
strany použijí je komunikace. Událost je popsána jako:
"Zesměšnění trucku toho druhého."
Jenže Tomášovi, který hraje veterána George padnou
špatně kostky. Prohlásí, že chce vyvolat svůj aspekt
"Ošlehaný šofér" a hodit si znovu.
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Monika v roli dispečerky Zoe se na něj tázavě podívá a
Tomáš prohlásí:
"Nechutným způsobem, jaký dokáže předvést jenom
veterán silnic, flusnu chrchel na chladič jednoho z
jejich Kenworthů. To jim to zavře huby."
Monika souhlasí a Tomáš si může hodit kostkami
znovu.
Máte možnost vyvolat aspekt, který je na kartě
postavy jiného hráče, nebo situační aspekt prostředí
který byl již odhalen, nebo je jasný na první pohled. V
takovém případě bod osudu dáváte sousednímu hráči,
nebo vypravěči. Ten jej může využít běžným
způsobem.

Pokud chcete, můžete své volné vyvolání předat jiné
PH. Tím docílíte skvělé týmové spolupráce. Více
postav může například vytvořit výhodu a potom volná
vyvolání předat jedinému řidiči, který z nich bude mít
ohromný bonus najednou.

Volná vyvolání
Za vyvolání aspektu nemusíte vždy platit bodem
osudu. Pokud uspějete ve tvorbě výhody, získáte tím
možnost volného vyvolání. Pokud uspějete se stylem,
získáte 2 volná vyvolání. Některé další akce vám dávají
posílení zdarma. Také vám zůstane volné vyvolání na
jakýkoliv následek, který způsobíte v konfliktu.

Vynucování aspektů
Pokud jste v situaci, ve které vám váš aspekt může
výrazně zdramatizovat, nebo zkomplikovat život,
někdo může tento aspekt vynutit. Aspekt může patřit
k vaší postavě, ke scéně, místě, hře, nebo i specialitě
"truck." Abyste vynutili aspekt, vysvětlete, proč je
vhodný a učiňte nabídku komplikace, kterou způsobí.
kdooliv, na kom je vynucováno má 2 možnosti:

Při volném vyvolání se neutrácejí žádné body osudu.
Volné vyvolání lze zkombinovat (sečíst) s normálním
vyvoláním a získat tak větší bonus. Můžete tedy:

- Přijmout komplikaci a získat bod osudu

- Použít volné vyvolání a přesto zaplatit bod osudu za
stejný aspekt. Tím získáte bonus +4 k následujícímu
hodu.

- Zaplatit bod osudu a předejít tak komplikaci, která by
nastala.

- Můžete navýšit pasivní opozici o +4.

Komplikace z vynucení nastane bez ohledu na číkoliv
stranu. Jakmile jste s ní jednou souhlasili a získali bod
osudu, nemůžete již použít dovednost, ani nic jiného,
aby jste situaci zmírnili. Pokud jste si zaplatili aby
komplikace nenastala, musíte popsat, jak to vaše PH
provedla. Dispečer vždy musí posoudit, zda je vše
dobře zahráno a zda je vynucení vůbec platné.

- Nebo můžete výhody rozdělit a najednou získat
přehození všech kostek a zároveň bonus +2.
- Můžete spojit několik volných vyvolání dohromady.
Poté, co využijete své volné vyvolání, můžete aspekt
dále využívat, pokud je ve hře. Už za něj ale budete
platit bod osudu.

Pokud hráč chce vynucovat na jiném hráči, stojí jej to
bod osudu. Dispečer může vždy vynucovat zdarma.
Postava sama na sobě také vynucuje zdarma.

Zelenáč Jimmy uspěje v máchnutí rozbitou lahví a
přiměje soupeře vzít si následek "pořezaná tvář." V
příští výměně na něj zaútočí znovu a protože jeho
zranění před chvílí způsobil, může ho vyvolat zdarma a
přidat si +2 ke svému hodu.

UDÁLOSTI - vynucení události nastane bez ohledu na
samotnou postavu. Vždy, když prostředí kolem ní chce
nějak reagovat na její aspekt a vytvořit komplikované
okolnosti.
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Jimmy má aspekt "mladý trucker, co poslouchá rap."
Omylem v noci vtrhne do taverny jednoho zapadákova
v Texasu. U hlavního stolu sedí ale velká parta
opravdu hustých skinheadů z Árijského Bratrstva. O
těch je známo, že nesnášejí takové týpky, jako je
Jimmy. To je pořádná smůla!

bezvýznamné. Vždy se musí jednat o něco výrazného,
co si bod osudu zaslouží.

SITUACE - situační aspekty jsou vždy k dispozici v okolí
postav a PV. Téměř vždy se bude jednat o vynucení
událostmi, než vynucení rozhodnutím. Postavy,
kterých se to týká dostanou bod osudu za vynucení.

Vynucení událostmi je v podstatě hlavním úkolem
vypravěče / dispečera. Očekává se, že svět kolem
truckerů jim bude neustále způsobovat nějaké
komplikace. Pro hráče je vynucení velkou výhodou, ale
může být trochu složité v tom, že na tuto dobu
přebírají kontrolu nad hrou, což normálně nedělají.
Vypravěč má právo zavrhnout nesmyslně pojaté
vynucení PH.

Postavy ve svých strojích pronásledují dodávku se
zkorumpovanými poldy, co mají na svědomí masakr v
domě známých Mary. Už jsou jí na dohled, když před
Georgem - prvním v konvoji spadnou závory a projíždí
nekonečný nákladní vlak. Situační aspekt "závory dole
a pořádný vlak" bohužel znemožňuje PH dál dodávku
pronásledovat. Poldové jsou v trapu.

Využívání aspektů pro hraní postavy
Nakonec se aspekty dají kdykoliv během hry využívat
jako návod pro postavy, který napovídá, jak vlastně
jednají a jak se chovají. Aspekty postavy platí stále, ne
jenom když je vyvoláváte, nebo vynucujete. Pokud si
nejste jisti, co by postava mohla udělat v nějaké
situaci, podívejte se na její aspekty. Ty mohou také
napovídat něco o tom, jak na PH, nebo PV reagují
ostatní. Pokud bude mít například někdo aspekt
"legendární trucker," je jasné, že to ovlivní většinu
scén, ve kterých se objeví.

ROZHODNUTÍ - nastane jenom v případě, že je
postava chce a rozhodla se k tomu využít svůj aspekt.
Bytelná Mary má aspekt "pořád kontroluje tahač."
Dnes ráno všichni z konvoje chvátají, protože se blíží
údajně písečná bouře a navíc je dispečer honí ke
spěchu za zákazníkem. Jenže Mary si nemůže pomoci a
pořádně zkontroluje svůj ojetý International. To jí zdrží
o dobrou 1/2 hodinu za ostatními...

Bytelná Mary projíždí za noci se svou soupravou buší,
když její projektory osvětlí havarovaný jeep s nějakými
místními obyvateli. Dispečerka Zoe se nejdříve ujistí,
zda má smysl Mary vůbec nějak zapojovat do pokusu o
jejich záchranu. Podívá se na její aspekty "podsaditá
řidička, závislost na automatech, pořád kontroluje
tahač, je pěkně držkatá a krev Aboriginců." Potom
prohlásí že Mary sice zastavila asi 150 metrů za
jeepem převráceným na bok, ale potlučeným
Australanům navíc sprostě vynadala, párkrát kopla do
pneumatik návěsů, jestli jsou dost nahuštěné a zase
zmizela v chuchvalcích rudého prachu...

Skutečný dramatický dopad nespočívá v tom, jak se
postava rozhodne, ale v tom, jak se situace nakonec
zvrtne. Před tím, než k vynucení dojde by měla být
vyslovena informace o událostech, které lze vyřešit
použitím dovednosti. Až potom by měli hráči mít
možnost vynucovat aspekty.
Než navrhnete vynucení na PV, nebo vzájemně na PH
tak se vždy ujistěte, že si vzájemně rozumíte v tom, co
by postavy mohli udělat, než dojde k vynucení.
Vynucení je pro hráče dobrý způsob, jak získat
potřebný bod osudu. Vypravěči, kteří vynucují na
svých PV vlastně již dopředu chtějí, aby se jim něco
nepovedlo. Vynucení nikdy nesmí být slabé a

Odstraňování a změna aspektů
Aspekty postav se mění, jak kampaň pokračuje. To je
popsáno v kapitole o milnícícch a kariéře. Pokud se
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však chcete zbavit situačních aspektů, můžete to
udělat dvojím způsobem:

výsledek hodu by vám měl dávat právo najít něco
hodného výhody.

- Hodit si na akci překonání, za účelem zbavení se
aspektu.

Předpokládáme, že většina aspektů ve hře je známá.
Ale situační aspekty, které například leží na trase před
konvojem PH vidět nejsou. Hráč může popsat před
hodem kostkami, jak používá rádio, laptop, nebo
mapy k tomu, aby se dozvěděl, jaké ho čekají
překážky, nebo například, jak dlouho má ještě trvat
kalamita. Také PV mohou mít skryté aspekty, které se
například týkají jejich povahy, nebo myšlenek a vztahů
k ostatním PV.

- Provést jinou akci, která způsobí, že daný aspekt už
nebude dávat smysl.
Mary se zabořila s celou svojí soupravou do blátěné
strouhy. Její tahač tím získal aspekt "zabořený."Po
několika hodinách přijede zavolaný bagr z nedalekého
dolu a vyprostí ji z uvěznění. Aspekt "zabořený" lze
nyní smazat, protože už nedává smysl.

Monika vytváří PV zákazníka, který je ve skutečnosti
nasazeným agentem, jenž má zlikvidovat konkurenci,
kterou tvoří postavy. Namísto přidělení aspektu
"konkurenční agent" si vymyslí: "skryté úmysly", nebo
"tajné telefonáty." To může v PH vyvolat sice
podezření, ale nezničí to chystané překvapení.

Pokud nějaká PV může zasahovat do vaší akce na
zbavení se aspektu, hází proti vám aktivní opozici.
Jinak dispečer určí pasivní opozici, nebo nechá PH
zbavit se aspektu bez hodu, pokud nemá pokus
nějakou výraznou překážku. Zbavte se aspektu i
automaticky, pokud přestane ve hře mít význam.

Tvorba nových aspektů ve hře
Máte možnost získat, vytvořit a objevit nové aspekty.
Můžete využít akci vytvoření výhody, abyste získali
nový aspekt. Když použijete akci, která vám dává
výhodu, kontext by vám měl napovědět, zda to
vyžaduje nový aspekt, nebo zda se to vztahuje k
nějakému stávajícímu. Pokud vnášíte do hry nové
okolnosti - jako například zatarasení cesty tahačem,
naznačujete, že potřebujete nový situační aspekt.

Zacházení s body osudu
K používání aspektů většinou potřebujete bod osudu.
Svou zásobu vyjadřujete zvolenými žetony. Každý si
přeje, aby body osudu plynule ubývaly a zase
přibývaly. Hráči je utrácejí, aby oslnili v klíčových
momentech a získávají je, když se jejich kariéra řidiče
a osobní život komplikuje.

U některých dovedností bude dávat větší smysl, když
akci vztáhnete k aspektu, který už nějaká PH nebo PV,
či jejich trucky mají. V takovém případě bude cílová
osoba využívat své aktivní opozice.
Pokud nechcete volné vyvolání, ale myslíte si, že by
dávalo smysl mít nějaký nový aspekt, neházejte
kostkami a se souhlasem ostatních ho prostě do hry
vložte.

OBNOVA - každý hráč na začátku sezení dostane
určité množství bodů osudu. Jejich počet vyjadřuje
míra obnovy. V základu je tato míra 3 body, pokud si
vyberete 3 základní triky dovedností. Ale můžete se
rozhodnout vymazat další 1-2 body míry obnovy za
nákup triků navíc.

Skryté aspekty
Některé dovednosti a jejich triky umožňují pomocí
akce vytvoření výhody odhalit aspekty, které jsou
skryté, ať už je to aspekt PV, nebo prostředí. Pokud
hodíte aspoň remízu, dispečer vám řekne, co je to za
aspekt. Pokud si nejste jisti, co hledáte, dobrý

Vaše obnova se navýší, když PH dosáhne zásadního
milníku, což je popsáno v kapitole o kampani. Toto
navýšení lze opět utratit za nákup nových triků, nebo
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Monika vede vyhrocený konflikt, v němž PH závodí na
truck-show se svými starými známými z Tenant
Creeku. Ve scéně jsou tyto postavy:

si ho ponechat pro zlepšení míry obnovy. Nikdy
nemůžete mít obnovu nižší než 1.
Může se stát, že skončíte herní sezení s více body
osudu, než je míra obnovy. To nevadí, necháte si je i
do dalšího sezení, ale nezískáte další navíc dle své
obnovy jako obvykle. Před začátkem nového jobu
(vyprávění) jsou ovšem všechny body navíc ztraceny a
máte zase svůj obvyklý počet.

- zelenáč Jimmy
- bytelná Mary
- vetrán George
- bláznivej JT (potrhlý trucker se starým Peterbiltem)
- bezzubý Mickey (zákeřný řidič z Outbacku)

UTRÁCENÍ BODŮ OSUDU - za následující:

- tlusťoch Frank (hovado a bývalý přítel Mary)

- Vyvolání aspektu (stojí 1 bod osudu, pokud se
nejedná o volné vyvolání)

Monika má k dispozici 3 body osudu, po jednom za
každou účastnící se PH. Pokud by například Jimmy byl
někde jinde, třeba si v zákulisí doplňoval palivo,
dostala by Monika jenom 2 body osudu.

- Aktivování silného triku (stojí 1 bod osudu)
- Vytvoření příběhového detailu založeného na vašem
aspektu

Během konfliktu je bláznivej JT donucen ustoupit.
Obdrží následek "rozhozený" a jeho oprýskaný
Peterbilt následek "vyosené přední kolo." Monika tedy
získává +1 bod osudu za odstoupení a +1 za každý
přijatý následek. Celkem získává +3 body osudu, které
si může přenést do další scény.

ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ OSUDU
- Přijetí komplikace z vynucení (+1 bod)
- Když někdo vyvolá váš aspekt proti vám (+1 bod)
- Při dobrovolném odstoupení z konfliktu (+1 bod) a +
bod za každý následek, který jste přijali, bez ohledu na
to, jaký druh následku to je. Odstoupení není to samé
jako vyřazení (viz. konflikty).

DISPEČER A BODY OSUDU - pokud odměníte hráče
bodem osudu za vynucení, nebo odstoupení, berete
tyto body z neomezeného banku hry. Vypravěči
mohou vynucovat zdarma. Pro PV ve vaší scéně
dostáváte tolik bodů osudu, kolik je ve hře PH. Tyto
body osudu můžete využít ve prospěch PV, nebo
získat další, pokud za ně přijmete vynucení, tak jako to
dělají PH. Na začátku každé scény si obnovíte své
množství dle počtu PH. To má 2 výjimky:
- Přijali jste vynucení, které ukončilo předešlou scénu a
začalo novou. V další scéně si můžete vzít bod osudu
navíc.

DOVEDNOSTI A TRIKY
Jde o škálu schopností, které může vaše postava
provádět a zahrnuje to nějaké výzvy a hody kostkami.
Dovednosti jsou hodnoceny základním žebříčkem
přídavných jmen a čísel. Dovednosti vám dávají
okamžitý přehled o možnostech postavy. V čem je
nejlepší, průměrná a co jí naopak moc nejde.

- V předešlé scéně jste odstoupili z konfliktu ve
prospěch PH. Vezměte si body osudu za odstoupení
jako normálně a přidejte je k těm ostatním.
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SHRNUTÍ HERNÍCH AKCÍ :

- Provádění takové činnosti, které nikdo jiný neumí.

- Překonání. Pokoušíte se vypořádat s nějakou výzvou,
nebo problémem, který souvisí s vaší dovedností.

- +2 k hodnocení dovednosti v přesně vymezené
situaci.

- Vytvoření výhody. Objevujete na PV, nebo prostředí
něco, co již existuje, vytváříte výhodu, která vám
pomůže uspět a umožní vytvářet aspekty, na něž
můžete získat volná vyvolání.

- +2 posuny po úspěšném hodu.
- Umožnění výjimky z pravidel. Triky mohou měnit
základní pravidla týkající se konfliktů a střetů.
Nemohou ovšem měnit nic, co se týče používání
aspektů.

- Útok. Snažíte se někomu ublížit v konfliktu. Vyřadit
ho, nebo mu ublížit. Zranění může být znervóznění,
vyčerpání, poškození trucku a různé následky řidiče a
jeho soupravy.

SEZNAM DOVEDNOSTÍ

- Obrana. Snažíte se někomu zabránit aby vám ublížil,
dostal se přes vás, nebo proti vám vytvořil výhodu.

Popis dovedností obsahuje seznam herních akcí, ke
kterým je lze použít. Pod popisem jsou zaznamenány
triky k výběru.

Některé dovednosti mají i další efekty, určují počet
čtverečků stresu nervozita a vyčerpání. Dovednosti
jsou závislé na kontextu akce.

Pokud některá dovednost logicky vyžaduje mít nějaké
vybavení (např. opravování), počítá se stím, že
postava ho má u sebe, nebo k němu má neustále
přístup. Dovednost řízení potřebuje tahač, který je
podrobně rozebrán v kapitole specialita.
dovednost

Řízení
Houževnatost
Opravování
Nakládání
Komunikace
Orientace
Relaxace
Kontakty

DEFINICE TRIKŮ - trik je způsob nebo druh použití a
změny funkce dovednosti. Běžné dovednosti může
používat kdokoliv, ale triky od sebe odlišují jednotlivé
postavy.
Jimmy i Mary mají dobře hodnocenou dovednost
komunikace. Jimmy má ale navíc trik individum a
Mary zase trik slang. Lze očekávat, že v hádce s
nebezpečně vypadajícími černochy na předměstí
využije Jimmy svůj vzhled drsného rappera, zatímco
Mary jim vynadá tak sprostě, že je to posadí na zadek.

překonání

vytvoření
výhody

útok

obrana

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

(X)
X

X
X

X

X

X

ŘÍZENÍ - řidičské umění, které se zaměřuje především
na ovládání náklaďáku. Nic PH nebrání řídit i osobní
vozy a veškeré silniční dopravní prostředky. Řízení je
nejdůležitější dovedností ve hře. Budete je potřebovat
téměř v každé situaci. Šoféři běžně tuto dovednost
nepoužívají k útokům, ale s výběrem vhodného triku jí
lze takto využít.

Každý trik, který si přidělíte nad základní 3 triky
zdarma vás bude stát -1 bod obnovy.

Výběr triků

PŘEKONÁNÍ - umožňuje projet úzkou uličkou, pomalu
se trefit na chatrný most, předjet někoho před vámi,
dobře zaparkovat, připojit návěs, couvat, vyhnout se
překážce, bezpečně projet špatným terénem...

Vybrat si je mohou hráči během tvorby postavy, nebo
si ponechají možnost vzít si je během hry. Využití triků
záleží jenom na hráči. Pod každou dovedností je
popsáno několik triků. Funkcí triků je více:

VYTVOŘENÍ VÝHODY - jedete opatrněji, nebo někoho
předjedete, lépe vytočíte problematické místo,
nezapadnete tam, kde jiní uvíznou...
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ÚTOK - pouze s využitím triku agresivita (je popsán
níže).

jedná li se třeba o sklo, nebo elektroniku. Navíc hrozí
zranění řidiče. Tomu se lze bránit dovedností
houževnatost. Je to akce překonání proti pasivní
opozici (otřes kabiny) +4. Neúspěšná obrana znamená
vyřazení na celý zbytek scény, nebo stres vyčerpání, či
případné následky. Eventuelně může řidič, který se
vyhnul vyřazení nastoupit do tahače jiné PH, nebo
podnikat jiné akce, i když je jeho stroj nabouraný.

OBRANA - lze se bránit proti útokům, které na váš
tahač provádí jiný řidič prostřednictvím svého tahače,
nebo jiného stroje. Uhýbáním, držením směru,
přetlačováním a různými fintami se tak vyhýbáte
poškození svého trucku, vlastnímu zranění a dalším
následkům.
REFLEXY (trik) - při potřebě rychle reagovat, strhnout
volant, uhnout se překážce, nebo živému tvoru,
prudce brzdit, nebo si všimnout nějakého rychlého
pohybu máte +2 na akce překonání s dovedností
řízení. Využití triku je zdarma a bonus trvá jednu akci.
SOUSTŘEDĚNÍ (trik) - při těsném projíždění kolem
překážek, hrabání se ze zapadnutí, manévrování s
nadměrným nákladem, popojíždění, couvání a další
činnosti vyžadující pekelně silné nervy máte posun +2
k hodu s dovedností řízení. Využití triku je zdarma a
bonus trvá jednu akci.

Každé použití tohoto triku vyžaduje bod osudu a to
stačí i na vícenásobné útoky v jedné scéně.

AGRESIVITA (trik) - umožňuje řidičům útočit na ostatní
za pomocí svého vozu. Umí využívat vzduchový pytel,
který vytvářejí návěsy, zná způsoby, jak protivníka
vyřadit, nebo poškodit. Osobní vozy jsou po využití
triku automaticky vyřazeny, aniž by se konflikt musel
podrobněji řešit.

Pokud někdo truckem zaútočí rovnou na postavu, bez
hodů to přinese automaticky vážný následek, nebo
rovnou smrt postavy!
Vetrán George uhání se svým otlučeným rudým
Kenworthem T609 po dálnici č.76 do Denveru.
Tentokrát veze speciál na národní závody na oválu
série NASCAR. Už v truck-stopu poslední noc si všiml,
že se blízko něj pohybuje neustále starý černý
Freightliner COE, vybavený masivním bullbarem. Ti
dva chlápci, co z něj vystoupili si ho dost divně
prohlíželi.

Při nárazu do soupeřova kamionu útočníkův tahač
získává sám stres poškození +1. Případně mírný
následek. Používá se dovednost řízení. Cíl se může
bránit stejnou dovedností. Vyřazení pro něj bude
znamenat vytlačení ze silnice, nebo cesty a v případě
nebezpečného terénu mu hrozí i převrácení soupravy
(svah, nezpevněná krajnice). Pokud se souboj
odehrává v soutěsce, nebo úzké ulici plné aut, hrozí
další nárazy.

George je má v zrcátku. Vzpomíná si na to, že ho
dispečer varoval před možnými napadeními. Jde přece
o finálový závod NASCAR a někdo se možná bude chtít
zbavit soupeřova auta nekalými způsoby.

Pokud prohraje souboj napadený, bude buď takto
vyřazen, nebo přijme +1 stres poškození tahače a +1
stres nervozita řidiče. Každý posun v hodu útočníka
znamená 1 čtvereček stresu cíle navíc. Při úplném
zaplnění ukazatele poškození trucku, či nervozity si lze
vzít následek běžným způsobem. Vážný následek
trucku ale bude znamenat nepojízdnost (souprava po
několika metrech zastaví). Možné následky pro truck
jsou uvedeny v kapitole specialita, následky řidiče
mohou být "rozhozený, naštvaný, dezorientovaný..."

Náklad není těžký a tak George přidá na plynu, co se
dá. Pískání motoru je slyšet až do kabiny. Dálnice nyní
pokračuje po širokém mostě.

Vtom ho začne předjíždět Freightliner COE a vrazí z
boku do jeho kabiny. Dispečer utrácí bod osudu a hází
za řidiče Freightlineru COE, který použil trik agresivita
a má vynikající úspěch +4. Tomáš hází za George s
použitím dovednosti řízení. Bohužel mu padne jenom
dobrá obrana +3. Bohužel jeho stroj je už delší dobu

Při vyřazení a převrácení, nebo nárazu tahače získává
tahač vždy automaticky vážný následek. Náklad je
poškozen, pokud je to pevná věc, nebo úplně zničen,
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hodně poškozen a má nějaké následky. Tomáš se nijak
nedokáže vyhnout vyřazení.

pěstí, bude se zotavovat docela dobře, ale vyřazení
nožem už bude horší. Útočník musí vždy popsat jaký
má úmysl (omráčení cíle, strčení do silnice, shození ze
židle, nebo rozmlácení hlavy na maděru...).

George to s Kenworthem T609 napere do svodidel,
která zdevastuje ve své veliké rychlosti. S celou
soupravou se řítí z mostu. Jeho tahač ihned získává
vážný následek "zdemolovaná kabina." Jeho náklad závodní speciál je pořádně rozbitý. Tomáš vezme
kostky a hod přičte ke své dovednosti houževnatost,
aby se vyhnul zranění. Padne mu dohromady +6.
Tahač je tedy těžce poškozen, náklad zničen, ale
George vyvázl bez následků i vyčerpání.

OBRANA - pomocí houževnatosti se lze bránit všem
fyzickým útokům. Pokud se na scéně objeví někdo,
kdo je ozbrojen střelnou zbraní (lovec, polda, člen
kartelu), bránit se vůbec nelze a vždy to dopadne
zajetím, nebo vážnými následky. Šoféři tahačů běžně
nepoužívají střelné zbraně a střílet umí asi jenom
málokterý. Scénáře kampaní by neměli hráčům dávat
ani možnost používat střelné zbraně.
SPECIÁLNÍ - tato dovednost svým hodnocením přímo
určuje, kolik čtverečků můžete mít v ukazateli stresu
vyčerpání. Cokoliv pod +1 znamená, že nevydržíte
skoro nic.
VAZBA (trik) - většina truckerů je z neustálého sezení
trochu při těle, ale vaše postava je vypracovaná od
častého přesouvání kol, utahování šroubů a kladek,
nebo z jiné předešlé těžké práce. Máte šíj jako býk a
pořádné pracky k tomu. +2 v hodu na překonání, s
použitím houževnatosti při jakékoliv těžké manuální
práci. Bonus +2 lze využít při souboji. Zdarma na jednu
akci. Každé další využití triku ve stejné scéně musí
postava zaplatit buď +1 stresem vyčerpání, nebo 1
bodem osudu.

HOUŽEVNATOST - muskulatura, svaly, tělesná
odolnost a kondice. Vyjadřuje schopnost odolávat
nepříznivým vlivům, které na vás působí. Ať už se
jedná o chladno, vedro nebo zranění. Může
zohledňovat i odolnost vůči psychickému náporu.

NEZNIČITELNÝ (trik) - vykazujete extrémní odolnost.
Kopance a facky vás jen tak neskolí, uvolněná trubka
vás tolik nerozdrtí... Tento trik je stálý, nemusí se
poukazovat na jeho použití. Přidává +2 čtverečky do
ukazatele stresu vyčerpání. A +2 mírné následky navíc.

PŘEKONÁNÍ - umožňuje překonat silné vlivy prostředí,
jako třeba silný vítr, oslnění, liják který ostatní
promočí naskrz a hned jsou nachlazení přečkáte
možná bez újmy. Houževnatí lidé přemohou velikou
únavu, nebo skolí silného protivníka. Tuto dovednost
používejte když chcete cokoliv unést, zvednout,
vykopnout, roztrhnout, nebo třeba uškrtit. Stejně tak
zvládáte napjaté situace, řvaní a nadávání s vámi
nepohne, nikdo vás jen tak neovlivní.

PSYCHOPAT (trik) - vaše okolí si všímá, že vám občas
přeskakuje. Možná že těžko zvládáte sám sebe, ale
tato skrytá vada vám dává sílu lépe vydržet jakýkoliv
nervový nápor. Přestože se počet čtverečků míry
stresu nervozita odvíjí od dovednosti relaxace (viz.
níže), tento trik vám permanentně přidává 2 čtverečky
navíc. Podmínkou ovšem je, že pokud si vezmete
tento trik, musí váš aspekt - problém nějak souviset s
vaší poruchou. Vezmete-li si tento trik v průběhu hry,
prostě to změní váš problém. Kupříkladu to může být
schizofrenie, vojenská šikana, trauma z havárie...

VYTVOŘENÍ VÝHODY - udržíte větší váhu než ostatní,
vyhrajete v páce, chvatem znehybníte nepřítele,
utáhnete pořádně to lano plachty, vysmějete se
armádnímu generálovi do ksichtu...

ÚTOK - dovednost lze využít k napadení nepřítele
zblízka. Většinou to bude holýma rukama, případně
velkým klíčem, řetězem, nebo kladivem. Truckeři
mohou mít po ruce i nůž, nebo rozbitou lahev v baru.
Ozbrojení vyplývá z kontextu scény. Rozdíl je v
následcích, které si poražený vezme. Je-li vyřazen

Tomáš si chce při vytváření veterána George vzít trik
psychopat. Získá tím +2 čtverečky navíc do ukazatele
stresu nervozita, ale jeho problémovým aspektem se
musí stát něco, co souvisí se skrytou psychickou
poruchou. Tomáš se radí s Monikou a po chvíli vymyslí
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problém pro George - děsivé sny a zapíše si ho mezi
své aspekty.

dává +2 posun v jakýchkoliv hodech. Vy, nebo vaši
kolegové dokážou v dílně opravit všechny druhy
následků na tahači. Bonus platí po celou scénu, stojí
vás +1 nervozity, nebo následky duševního typu.
ZDROJE (trik) - máte přátele mezi dealery náhradních
dílů, nebo to pro vás někdo krade. Prostě vozíte
všechny možné serepetičky a nikdy vám nic nechybí.
Tento trik přidává permanentně +2 čtverečky do
ukazatele stresu poškození vašeho trucku. Zdarma.
Pokud utratíte bod osudu, umožňuje také +2 k hodu s
dovedností opravování. Ale jenom když se snažíte
odstraňovat poškození, nebo následky na trucku.

NAKLÁDÁNÍ - dovednost zahrnuje znalosti o
rozmisťování palet, svazování klád, klínování kol ve
svahu, vyvážení a zabezpečení nákladu. Také sem patří
ovládání některých zařízení ( s pomocí triku) a
vědomosti kolem přemisťování nadměrných nákladů.

OPRAVOVÁNÍ - důležitá dovednost, bez které se
žádný trucker neobejde. Výměna kola, dolití oleje,
výměna žárovky, nebo pojistky, případné svařování a
používání zámečnického nářadí, nebo strojů v dílně.
Omezená znalost elektrotechniky a vzduchových
systémů v tahači. K dispozici je nářadí dodávané s
tahačem, které je uloženo většinou v nerezovém
boxu, jenž zároveň slouží jako schůdky do kabiny.

PŘEKONÁNÍ - nakládání pod tlakem, svázání klád
řetězy, použití klínů ve svahu, rozmístění a správné
zatížení, ochrana nákladu před poškozením...
STROJNÍ PRŮKAZ (trik) - máte licenci na obsluhování
stavebních strojů. Na rozdíl od běžných řidičů
dokážete pracovat s autojeřábem, hydraulickou
rukou, odtahovacím hákem, s podstropními jeřáby,
vysokozdvižnými vozíky, buldozery, bagry a traktory.
Umíte nejen využívat jejich funkce, ale také najet,
nebo sjet z plochého návěsu. Zdarma. Platí stále.

PŘEKONÁNÍ - výměna kola, dotažení šroubu, dobití
baterie, svaření části návěsu, vyvrtání potřebné díry,
vyčistění brzdy. Dovednost opravování je výborná při
odstraňování následků na tahači.
VYTVOŘENÍ VÝHODY - dobře dotažená kola projedou i
tam, kde jiní zapadnou, nebo dostanou smyk, rezervy
na návěsech jsou v perfektním pořádku, moje nářadí
je nejlepší, světla jsou perfektně seštelovaná, mám
nové pneumatiky...

EXTRÉMY (trik) - máte zkušenosti, nebo jste byl
proškolen na přepravování nadměrných nákladů.
Posun +2 při použití dovednosti nakládání při
jakýchkoliv problémech a situacích spojených s
přepravou montovaných domů, konstrukcí, důlních
náklaďáků a dalších objektů. Nejen při jejich
nakládání, ale i během přepravy. Zdarma, trvá jednu
scénu.

SPECIÁLNÍ - tato dovednost se používá při
odstraňování stresu poškození a mírných následků na
tahači - viz. kapitola konflikty, specialita.

SÉRIE (trik) - máte zkušenosti, nebo školení ohledně
vzájemného zapojování trucků za sebou, tlačení
objektů i dvěma tahači vedle sebe, také vytahování
zapadlých tahačů a správné používání předního
zapojovacího oka. To vám umožňuje na rozdíl od
běžných řidičů zorganizovat taková zapojení, která
během přepravy dovoluje využívat týmovou
spolupráci řidičů a trucků. Také vám na jednu akci při
vyprošťování a zpětném převrácení cizích souprav
přidá +2 s využitím dovednosti nakládání. Bonus trvá
jednu scénu a stojí bod osudu.

MECHANIK (trik) - máte střední školu se zaměřením na
opravování tahačů. V dílně dokážete opravit na rozdíl
od ostatních řidičů i střední následky. Navíc máte +2
při akci překonání, pokud cokoliv opravujete. Použití
triku je zdarma a platí celou scénu. Způsobuje však +1
k vyčerpání, nebo mírné následky fyzického typu pro
vás.
INŽENÝR (trik) - máte vysokou strojní školu zaměřenou
na tahače. Sice se přímo nemusíte účastnit
opravování, ale vaše přítomnost při takové činnosti
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zjizvený obličej, nebo výraz masového vraha. To vše
napomáhá k zastrašování oběti slovní potyčky. Pokud
útočíte na někoho osobně s použitím dovednosti
komunikace, máte na jednu akci +2 bonus k hodu.
Zdarma na tuto akci. Každé další využití triku ve stejné
scéně musí postava zaplatit buď +1 stresem nervozita,
protože kravál, nebo charizmatický výkon narušuje i
její vyrovnanost, nebo 1 bodem osudu.
SLANG (trik) - nejspíš jste vyrůstal v rodině truckera.
Nebo se v tomto prostředí pohybujete už tak dlouho,
že rozumíte všem výrazům této subkultury. Pokud
chcete kohokoliv slovně napadnout a to i do vysílačky,
máte +2 posuny k hodu s použitím dovednosti
komunikace. Zdarma na první akci ve scéně. Další akce
ve stejné scéně stojí bod osudu.

KOMUNIKACE - schopnost používat vysílačku,
vyždímat zprávy o počasí z internetu, pozorně
poslouchat zprávy v rádiu, domluvit se s dispečerem,
nebo mechanikem. Ale také je to umění odrážet slovní
útoky, nebo někoho rozhodit nechutnými žvásty, či
ovládnout pořádnou dávkou cholerických výstupů. Při
odhalování skrytých aspektů je tu možnost zjistit
například, jak dlouho bude trvat stávající počasí, nebo
jaké významné překážky jsou před konvojem.

ORIENTACE - tato dovednost je mírou toho, jak se
vyznáte ve svém prostředí, jak umíte používat
autoatlasy a navigace, jak rozpoznáváte prvky ve
městě, či přírodě. Řidič vždy musí mít představu o
tom, kde se nachází.
PŘEKONÁNÍ - bloudění, fata morgana, sjetí z cesty,
nalezení cílového překladiště, zapamatování si
výrazného prvku v krajině, nebo stavby...

PŘEKONÁNÍ - slovní potyčka, rozkazovat ostatním,
zjistit
podrobnosti
skrze
média,
ovládání
elektronických
přístrojů
včetně
navigace,
našroubování a zapojení antény, vyhledání dat,
ovládnutí poskoka...

NAVIGACE (trik) - máte nejmodernější GPS a umíte s ní
perfektně zacházet. +2 k hodu při použití dovednosti
orientace. Platí na celou scénu. Zdarma.

ÚTOK - zahrnuje nadávání, urážení, ponižující a
provokativní řeči, řvaní zblízka. Oběť je vyřazena a
zdeptána, nebo přijímá stres nervozita a duševní
následky. Lze praktikovat osobně, ale i do vysílačky,
nebo po síti. Řidiči si často nadávají, zvláště pokud si
vzájemně překážejí, nebo způsobí škodu.

POZOROVÁNÍ (trik) - máte fotografickou paměť a
neustále se díváte kolem sebe. V případě potřeby si
automaticky vzpomenete na to, kudy jste projížděli a
nalézt zpáteční cestu je pro vás hračka (bez
jakéhokoliv hodu). Navíc skvěle vnímáte okolní
provoz. To vám dává +2 k hodům s použitím
dovednosti řízení při průjezdech křižovatkami a
nepřehlednými místy, či při pohybu ve městech a v
husté dopravě. Platí na jednu scénu a stojí vás to +1
nervozity, protože neustále napínáte zrak.

OBRANA - proti útokům s použitím komunikace se
brání postavy úplně stejným způsobem. Odvracejí tak
nepříznivý vliv na svou vyrovnanost.
MANIAK (trik) - vyznáte se v elektronice. Perfektně
ovládáte GPS, laptop i vysílačku s rádiem. Při pauze
brouzdáte po netu, hrajete hry, nebo se šťouráte v
navigaci. +2 při využití dovednosti komunikace k
jakémukoliv zjišťování informací, domlouvání, nebo i
útoky a obranu s použitím elektronických zařízení.
Platí na jednu akci a stojí bod osudu. Zdarma dokážete
odstraňovat mírné následky týkající se elektroniky
tahače. Nepotřebujete k tomu dílnu.

OUTDOOR (trik) - v minulosti jste navštěvoval skauty,
prodělal jste vojenský výcvik, nebo cokoliv jiného
spojeného s přežitím v přírodě. Poznáte podle stromů,
kde je sever, znáte souhvězdí. V případě selhání
veškeré elektroniky dorazíte do správného cíle,
odhadnete správně směr. Navíc +2 ke všem hodům
týkajících se přežití v přírodě. Zdarma na celou scénu.

INDIVIDUM (trik) - husté tetování ze všech koutů
světa, nebo z kriminálu, extravagantní piercing,
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RELAXACE - ne každý dokáže efektivně a rychle
odpočívat. Truckeři v této hře používají tzv. long-haul
tahače, což znamená, že jsou vybaveny na dlouhé
cesty. Ke kabině je připojen spací box se 2 lůžky. Ten
bývá standardně vybaven lednicí, mikrovlnkou a tv.
Existují i veliké spací boxy s kuchyňským a
hygienickým koutem a dalšími vychytávkami. Tato
dovednost vypovídá o tom, jak moc nevadí řidiči
přebývat v prostorách trucku po dlouhou dobu a jak si
tam dokáže odpočinout. Odpočinek odstraňuje stres a
některé následky - viz. kapitola Konflikty.

KONTAKTY - poslední dovednost určuje, kolik lidí
postava zná, jak je sama známá a kteří lidé jsou pro ni
ochotni udělat něco navíc. Většinou to budou PV z
širší rodiny, truckeři, mechanici, operátoři centrál,
piloti vrtulníků, nebo poldové a zločinci.
PŘEKONÁNÍ - sehnání pomoci, darování zásob, nebo
paliva na dojezd, poskytnutí náhradního dílu, práce v
noci, odstranění zátarasů, volný průjezd, nouzové
přístřeší, nebo doprovod nebezpečným úsekem trasy.
KOMUNITA (trik) - jste známý a oblíbený mezi truckery
obecně. Při potkání na vás troubí, uvolní vám židli v
baru, nebo vás pustí dopředu v montážním dvoře. +2
při jakémkoliv jednání s využitím dovednosti
komunikace s truckery, mechaniky a operátory
centrál. Zdarma na 1 scénu.

PŘEKONÁNÍ - nekonečné čekání, fronta v překladišti,
písečná bouře, blizzard. Navíc hody spojené s
odstraňováním stresu a mírných následků řidiče (viz.
kapitola konflikty a zotavování).
SPECIÁLNÍ - tato dovednost svým hodnocením přímo
určuje, kolik čtverečků můžete mít v ukazateli stresu
nervozita. Cokoliv pod +1 znamená, že nevydržíte
skoro nic.

ZÁKON (trik) - díky tomu, že nemáte dosud žádný
záznam v trestním rejstříku a protože jste někdy v
minulosti vyšel vstříc ruce zákonu jste známý mezi
příslušníky policie. Ti přimhouří oči pokud jedete
rychleji, nebo když vaše souprava není úplně ready. +2
k hodům s použitím dovednosti kontakty na překonání
čehokoliv co se týče komplikací s policií, agenty FBI a
dalšími zástupci zákona, jako soudci, nebo maršálové.
Zdarma na 1 scénu.

FANDA (trik) - milujete hudbu při jízdě. Ať už je to
country, death metal, nebo house music. To vám
pomáhá také usnout a uvolnit se při pauze, nebo
čekání. +1 posun při hodech s použitím dovednosti
relaxace, pokud se nacházíte v tahači. Zdarma, platí po
celou dobu odpočinku.

PODSVĚTÍ (trik) - pocházíte z míst s vysokou
kriminalitou. Jste zapleten s velkými gangy z MexicoCity, nebo z Los Angeles, New Yorku, či dokonce s
nějakým kolumbijským kartelem. To vám určitě do
života vnáší spoustu problémů, ale také výhody.
Pokud se potřebujete vysekat z hrozivé situace týkající
se nepřátelského gangu, policie, nebo když prostě
potřebujete rychle peněžní sumu, nebo vrtulník, máte
na 1 scénu zdarma +2 k dovednosti kontakty.
Dokážete si zjednat třeba i ozbrojené komando
zabijáků a šoférů s černými dodávkami, nebo
nájemného vraha.

HOBBY (trik) - rád čtete, nebo připravujete dobré jídlo.
Možná jste znalec filmů pro dospělé, nebo před
spaním vytáhnete okuláry a pozorujete chvilku vesmír.
Hráči si mohou vymyslet cokoliv reálného. Takové
uvolnění vám pomáhá také usnout a uvolnit se při
pauze, nebo čekání. +1 posun při hodech s použitím
dovednosti relaxace, pokud se nacházíte v tahači.
Zdarma, platí po celou dobu odpočinku. Navíc lze za
bod osudu využít tyto záliby ke získání bonusu +2 při
hodech s použitím dovednosti relaxace, které se
budou snažit překonat vaše mírné duševní následky.

ZDRAVOTNÍK (trik) - máte nějaké základní kurzy, nebo
jste se dříve pohyboval kolem nemocničního, či
lázeňského prostředí. Kdykoliv se budete snažit
překonat s dovedností relaxace mírné fyzické následky
svoje, nebo kolegy v blízkosti, vytáhnete svojí skvěle
vybavenou auto-lékárničku a máte +2 k hodům. Toto
je zdarma pro jednu scénu. Za bod osudu můžete
dokonce překonávat i střední fyzické následky (viz.
kapitola konflikty a zotavování). Platí ale jenom na 1
akci.
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pokouší se udržet směr i rychlost, aby nepřekážela
soupravám za sebou. Když se jí zrak vyjasní, s leknutím
zjišťuje, že vjíždí do stáda divokých dromedárů. Lenka,
která hraje Mary prohlásí, že se je pokusí vyplašit
hutným troubením klaxonů a Monika to uznává, ale
tvrdí, že přeci jenom jedno ze zvířat nestačí utéct.
Dromedár použije svou vynikající houževnatost (+5) a
Monika za něj hází kostkami. Jeho součet je nakonec
jenom slušný (+2). Lenka použije dovednost řízení,
kterou má na slušné úrovni (+2), aby se přeci jenom
alespoň trochu zvířeti vyhnula na poslední chvíli. Háže
kostkami, ale ty jí nic nepřidají a manévr zůstává na
slušné úrovni (+2).

AKCE
Kostkami se hází, jenom když máte nějakou zajímavou
pasivní, nebo aktivní opozici. Jinak prostě udělejte to,
co jste měli v úmyslu.

Je to remíza. Monika zváží situaci. Velbloud je
částečně sražen, ale přežije to. Tahač International
9400 Eagle, který Mary řídí ale buď sjede z cesty a než
se dokáže vrátit, může se dostat do dalších komplikací,
nebo Mary přijme +1 stres poškození, či nějaký mírný
následek na tahači.

- Vyberte dovednost postavy, která je k akci vhodná.
- Hoďte si čtyřmi FATE, (nebo šestistěnnými) kostkami.
- Sečtěte dohromady symboly, které kostky ukazují.
- K hodu přičtěte hodnocení dovednosti.

SELHÁNÍ - hodíte-i méně, než opozice, selžete.
Nedosáhnete toho, co jste zamýšleli, nebo toho
dosáhnete za cenu újmy, či utrpíte následky. Vaše
selhání může místo újmy vytvořit nějakou výhodu
opozici.

- Pokud vyvoláte aspekt, přidejte k součtu +2, nebo
všechny kostky přehoďte.
Zelenáč Jimmy krosí se svým zabláceným Freightlinerem Agrosy po rozježděné lesní cestě. Dva návěsy
jsou plně naloženy kládami. Před kopcem to vypadá,
že se odsud vůbec nevyhrabe. Monika rozhodne, že k
tomu bude potřebovat akci překonání a že hodnocení
pasivní opozice kopce bude dobrý (+3). Pavel, který
hraje Jimmyho koukne do karty své postavy. Vybere si
logicky dovednost řízení. Hodí kostkami, padne mu
slušný výsledek (+2) a přičte +2 za hodnocení dovednosti. To mu dá skvělý (+4) výsledek. Jeho truck se sice
truchu potrápí, ale Jimmy brzo mizí za kopcem.

REMÍZA - hodíte-li stejně jako opozice, je to remíza.
Dosáhnete toho, co jste chtěli za drobnou cenu, nebo
toho dosáhnete jenom částečně.
ÚSPĚCH - pokud hodíte o 1, nebo 2 posuny lépe než
vaše opozice, uspějete. Znamená to, že dosáhnete
toho, co jste chtěli.
ÚSPĚCH SE STYLEM - pokud hodíte o 3 a více posunů
lépe, než opozice, uspějete se stylem. Dosáhnete
přesně toho, co jste zamýšleli a navíc dostanete
nějaký bonus.

OPOZICE - vždy, když hodíte kostky, porovnáváte svůj
výsledek s opozicí. Ta může být buď aktivní, když
někdo hází kostky proti vám (jiný hráč, nebo vypravěč
za PV), nebo pasivní, kdy je její hodnocení pevně dané
vypravěčem. To se týče okolních vlivů a překážek
plynoucích z prostředí.

Vypravěči si nemusí dělat starosti s určováním
obtížnosti u aktivní opozice. Prostě použijí úroveň
dovednosti PV a hodí kostkami. Rady pro úrovně
dovedností PV jsou v kapitole Vedení hry.
U pasivní opozice je nutné rozhodnout, jakou úroveň
žebříčku musí hráč překonat. Cokoliv, co je o 2 a více
stupňů výš, než je dovednost postavy znamená, že
hráč pravděpodobně selže, pokud nevyvolá aspekt.
Cokoliv, co je o 2 a více stupňů níže, než je dovednost

Konvoj Road-Trainů projíždí už třetí den nekonečnou
pouští Outbacku. Bytelná Mary táhne tři návěsy
zaplněné měděnou rudou. Náhle jí i přes sluneční brýle
oslní ostré sluneční paprsky. Nějakou dobu mžourá a
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opozici proti které budeš potřebovat nejméně
vynikající výsledek (+5). Tomáš, který hraje George se
spoléhá na svou dobrou dovednost řízení (+3) a
provede s ní akci překonání. Padne mu ale málo na
kostkách, celkem +4. Tomáš prohlásí, že George není
žádné ořezávátko, utratí bod osudu a popíše, jak
využije aspektu "ošlehaný šofér." To přidá k jeho
původnímu hodu +2. Celkem má tedy fantastický
výsledek. Jeho postava prostě tak dlouho hrabe a
klouže ve vánici po ledě, řetězy se napínají a kov
skřípe, až se konečně připojená cisterna převrací na
kola.

postavy znamená, že pravděpodobně uspěje se stylem
a bez použití aspektu.

Druhy akcí
Pokud si házíte na dovednost, činíte jednu ze 4 akcí:
překonání, vytvoření výhody, útok, nebo obrana.
Pokud si házíte na dovednost, musíte se vždy
rozhodnout, kterou ze 4 akcí zamýšlíte. Z popisu
dovednosti vyplývá, která je vhodná pro danou situaci.

PŘEKONÁNÍ - tato akce se používá k dosažení různých
cílů, které odpovídají použité dovednosti. Každá
dovednost má nějaká využití. Pokud stojí něco mezi
postavou a jejím cílem, je ta pravá chvíle na využití
dovednosti. Postava se řízením snaží vytočit prudkou
zatáčku, jiná postava se opravováním snaží svařit
prasklou korbu návěsu...
Opozice může být aktivní, nebo pasivní, záleží na
situaci a rozhoduje o tom dispečer.
- Selhání znamená, že nedosáhnete čeho jste chtěli,
nebo toho dosáhnete, ale za velkou cenu.

VYTVOŘENÍ VÝHODY - vytváříte situační aspekt, který
vám přináší prospěch, nebo získáváte prospěch z
aspektu, k němuž máte přístup. Znamená to, že děláte
něco, abyste aktivně změnili okolnosti. Může to být
třeba zatarasení cesty tahačem, nebo záměrné
vysypání klád na silnici. Ale může to také znamenat, že
zjišťujete informace. Třeba ladíte rádio, aby jste věděl,
kdy skončí ten hustý liják. Nebo využíváte něčeho, co
už znáte. Například víte z minulého jobu, že ve
vyschlém říčním korytě jsou nebezpečné vrstvy písku.

- Remíza znamená, že jste dosáhli čeho jste chtěli, ale
za drobnou cenu.
- Úspěch znamená, že svých cílů dosáhnete bezplatně.
- Úspěch se stylem znamená, že dosáhnete cílů s
posílením, nebo můžete doplnit příběhový detail.
Trucky postav jsou pro tento job vybaveny
vyprošťovacími háky. Cílem kšeftu je odtažení
převráceného tahače se dvěma prázdnými cisternami.
George se s potížemi vyklouže pomocí sněhových
řetězů po rozpraskané ledové stezce. Jimmy a Mary
jsou poměrně daleko za ním.

Před hodem na vytvoření výhody si musíte vybrat, zda
vytváříte nový situační aspekt, na postavu, nebo
prostředí, či zda využíváte existující aspekt. Opozice je
pasivní, pokud vytváříte aspekt na PH, nebo PV, je to
aktivní opozice.

Veterán George kroutí volantem, aby se vyhnul
prasklinám. Před sebou vidí převrácenou soupravu
zavátou sněhem. Je u ní několik mužů se signálními
světly. Zvedá se vítr. George už hákem couvá k
připraveným řetězům, ale strhne se divoká sněžná
bouře.

- Selhání znamená, že nevytvoříte aspekt, nebo jej
vytvoříte, ale vyvolání dostane někdo jiný. To může být
oponent v konfliktu, nebo jiná PH, která může logicky z
aspektu těžit.
Pokud vytváříte novou výhodu novým aspektem:

Monika prohlásí: "To se ti v bouři jen tak nepovede."
Zmrzlý povrch, sníh bičuje do skel, vidím to na pasivní

- Remíza znamená, že namísto situačního aspektu
dostanete jenom posílení. Ze strouhy na cestě se může
třeba stát rozježděná blátěná strouha.
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- Úspěch znamená, že vytvoříte situační aspekt s
volným vyvoláním.

- Remíza nebo úspěch znamená, že dostanete na daný
aspekt volné vyvolání.

- Úspěch se stylem znamená, že vytvoříte situační
aspekt se dvěma volnými vyvoláními.

- Úspěch se stylem znamená, že dostanete na aspekt 2
volná vyvolání.
Zelenáč Jimmy dostal zaplaceno, aby pronásledoval
černý Lincoln a navázal známost se ženou, která se v
něm nechává vozit. Je to dcera rejdaře a
potencionálního zákazníka. Jezdí za ním po předměstí
Bostonu už notnou dobu.
Tomáš, který hraje Jimmyho prohlásí, že se pokusí
nějakým způsobem vytvořit výhodu pomocí dovednosti
komunikace. Má trik individum, který se rozhodne
použít. Monika prohlásí, že to není žádný problém. Jde
o mladou dívku, která si není vědoma jeho úmyslu a
proto se může jednat i o pasivní opozici představující
její průměrnou houževnatost (+1).

Je hluboká noc a Mary projíždí klikatou silnicí ve
Skalistých Horách. Její návěs je napěchován paletami s
oblečením. Mary je už znavená a mžourá před sebe,
když spatří velké větve spadané na silnici. Brzdí a
strhává s rozumem volant, jenže jedna z náprav
návěsu stejně skočí přes větve. Po pár sekundách jde
návěs do smyku a Mary zastavuje u krajnice. Bere
svítilnu a za chvíli naštvaně pozoruje proraženou
pneumatiku.

Tomáš hodí kostkami. Padne mu bohužel nevalný
výsledek (+0), ale zaplatil jedním čtverečkem nervozity
za použití svého triku individum (vypadá jako oražený
rapper, což může dívce z bohaté rodiny svým
způsobem imponovat). Takže přičte +2 k výsledku.
Monika se koukne do svých poznámek a prohlásí:
"Usmála se na tebe a prohodili jste pár slov o tom, že
jede navštívit otce, který shání spolehlivou přepravní
společnost." Vznikne tak aspekt pro Jimmyho, který
Monika nazve "má ráda rebely" a Tomáš tak získá
jedno volné vyvolání.

Lenka, která hraje bytelnou Mary sice s použitím
dovednosti opravování vymění kolo, ale když už má
hotovo, něco zapraská v lese. Než jí to dojde a stačí
vypnout svítilnu, ozve se u silnice vzteklý řev grizzlyho!
Lenka zváží svou situaci a možnosti v beznadějném
souboji s šelmou a řekne: "Co kdybych nenápadně
vytáhla z rozloženého nářadí umaštěný hadr od oleje a
nafty a rychle ho zapálila?"

ÚTOK - vždy když chcete někomu ublížit a způsobit mu
fyzické zranění, nebo duševní újmu. Téměř vždy bude
cíl vaší činnosti aktivně odolávat. Pasivní opozice to
bude jenom pokud cíl překvapíte, nebo nemůže
reagovat, či pokud je to nedůležitá PV. Vždy se ale
jedná o obrannou akci.

Monika řekne: "Tak dobře, mohla bys k tomu využít
manuální zručnost z dovednosti opravování. Ale musíš
být rychlá i nenápadná. Medvěd si proti tobě hodí na
obranu, jestli se mu podaří ti překazit tvůj úmysl."

- Selhání znamená, že nezpůsobíte cíli žádnou újmu. Cíl
naproti tomu uspěl v obranné akci a to může mít své
efekty.

Mary má opravování na slušné úrovni (+2), háže
kostkami a padne jí dobrý výsledek +3. Medvěd je sice
fantasticky houževnatý (+6), ale padne mu jenom
slušný výsledek (+2). Mary popíše, jak zapáleným
hadrem mává zvířeti před čumákem. Při příští výměně
bude mít výhodu ohně, kterého se grizzly bojí.

- Remíza znamená, že nezpůsobíte žádnou újmu, ale
získáte posílení.
- Úspěch znamená, že způsobíte svému cíli újmu
odpovídající počtu posunů, kterých jste dosáhli. To cíl
přinutí vyplatit se příslušným stresem, nebo následky,
jinak je vyřazen.

Pokud vytváříte výhodu na existující aspekt:
- Selhání znamená, že namísto sobě dáte volné
vyvolání aspektu někomu jinému. Oponentovi, nebo
PH, která by mohla citelně těžit z vašich problémů.
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- Úspěch se stylem znamená, že můžete navíc získat
posílení.
Veterán George je uprostřed rvačky s truckerem Mc
Gregorem z konkurenčního konvoje. George má
slušnou houževnatost (+2) a v ruce drží klíč na
utahování kol. Mc Gregor má dobrou houževnatost
(+3) a drží kus řetězu.
Tomáš si hodí za George a jeho výsledek je vynikající
(+5). Monika si hodí za Mc Gregora a její výsledek je
jenom dobrý (+3). Tomáš tak získává 2 posunový
zásah. To mu ale nestačí a ještě k tomu dodává:
"Vyvolávám navíc svůj aspekt ošlehaný šofér, protože
to rozhodně není moje první bitka a pokusím se toho
fňukala pořádně odrovnat."
Tomáš utratí svůj bod osudu a změní tak svůj výsledek
na velkolepý (+7). Dostane 4 posunový zásah a úspěch
se stylem. Mc Gregor má již zaplněné měřítko stresu
vyčerpání a také mírné následky. Přijímá střední
následek "pořádně pohmožděná ruka" aby mohl
pokračovat ve rvačce.Veterán George navíc získá
posílení "roztočený klíč na kola."

VÝZVY, STŘETY a KONFLIKTY

OBRANA - vždy když na vás, někdo útočí, nebo se
proti vám snaží vytvořit výhodu, dostanete šanci se
bránit. Jde o vyhýbání se fyzickému nebezpečí, ale
také o znemožnění duševní újmy. Hod na obranu je
reakcí a tudíž vaše opozice bude většinou aktivní.
Pokud je opozice pasivní, jedná se zpravidla o nějaké
nebezpečí plynoucí z prostředí (třeba větve šlehající
do skel trucku, nebo šířící se požár v buši). Může se
jednat také o nepřátelské PV, které nejsou příliš
důležité.

Pokud se ale akce stane zajímavou, je dobré vyřešit jí
více hody na dovednosti a zdramatizovat tak události
a děj jobu. Mohou to být pěstní potyčky, hádky,
honičky a strkání trucků...

Ve většině případů by měl stačit jeden hod k tomu,
abyste určili, jak akce dopadne. Nejste povinni
popisovat jak dlouho to bude trvat. Jediný hod tedy
může určit, zda se během hodiny vyrvete i s nákladem
do prudkého kopce, ale také jestli se vám podaří
během půl roku přemluvit skvělého mechanika ke
spolupráci.

- Výzva je, pokud se jedna, nebo více postav snaží
dosáhnout něčeho komplikovaného, nebo dramatického.
- Střet nastává, pokud se jedna nebo více postav snaží
o tentýž cíl.

- Selhání znamená, že utrpíte tím, čemu jste se snažili
předejít. Dostanete zásah, nebo je proti vám vytvořená
výhoda.

- Konflikt znamená, že se jedna nebo více postav snaží
těm druhým ublížit.

- Remíza znamená, že váš soupeř dostane posílení.
- Úspěch znamená, že se vyhnete útoku, nebo pokusu
vytvořit proti vám výhodu.

Výzvy
Většinou stačí jedna akce na překonání k tomu, aby
postava vyměnila kolo, předjela náklaďák před sebou,
nebo získala něčí přízeň. Ale může dojít i k situaci, kdy
zároveň vyměňujete řemen motoru a k tomu vás
obklíčila banda vlajkonošů. Nebo sháníte informaci v
davu lidí, když se blíží povodeň.

- Úspěch se stylem znamená, že se vyhnete útoku,
nebo pokusu o vytvoření výhody proti vám a navíc
získáte posílení.
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Po každém hodu, popisuje dispečer vývoj scény a
zvažuje úspěchy, neúspěchy a cenu všech akcí. To
může vést k další výzvě, konfliktu, nebo střetu.
Lenka se rozhodne, že Mary nejdříve zažene slečnu
zpět do bezpečí. Hodí kostkami a použije svou dobrou
(+3) komunikaci. Na kostkách jí ale padne 0. To
znamená remízu, což jí umožňuje uspět za dobrou
cenu. Na to Monika řekne: "Dejme tomu, že proti tobě
dostanu tohle posílení - Dívka mi špatně rozumí, pokud
ho budu potřebovat. Ta holka je nejspíš pořád v šoku."
Výzva je série hodů na akce překonání. Každá akce
používá jinou dovednost, aby se vypořádala s částí
situace a vy shrnete jednotlivé výsledky jako celek.
Dispečeři (vypravěči) použijí výzvu v následujících
případech:

Lenka chce pokračovat tím, že nakopne pár čoklů. Hází
kostkami a použije svou průměrnou houževnatost (+1).
Ale padne jí příšerný výsledek (-2). Teď může buď
selhat, nebo uspět za výraznou cenu. Rozhodne se
uspět a Monika musí tedy vymyslet za jakou cenu.

- Pokud je každý jednotlivý úkol nezávislý na ostatních
úkolech.

Monika po chvilce dumání řekne: "Odehnala jsi ty
nebezpečné psi, ale jeden z nich tě rafnul a způsobil
střední následek - krvácející kousnutí!"

- Vyžaduje situace rozdílné dovednosti ke svému
rozřešení. Například vyměňuje PH řemen motoru =
opravování, zatímco na ní dorážejí vlajkonoši =
houževnatost.

Lenka se pouští do připevnění bullbaru. Hází kostky,
použije svou slušnou dovednost opravování (+2). Ale
Monika vyvolá svoje předešlé posílení - Dívka mi
špatně rozumí a popíše, jak holka zkomplikuje
napjatou situaci záplavou nedůležitého žvanění, které
Mary rozptyluje. To posune pasivní opozici na
vynikající (+5).

Při vytváření výzvy prostě vytvořte více jednotlivých
cílů pro akci překonání. Většinou je vyžadováno
přesné pořadí použitých dovedností proti hodnotám
opozice. Někdy může být zapojeny maximálně jedna
postava, jindy se mohou přidat i další.

Lenka hrající Mary ale nakonec hodí +4. To dává
společně s její dovedností fantastický výsledek, který jí
umožňuje uspět bez nějaké ceny.

Bytelná Mary veze oběť pouštní havárie, mladou
slečnu do nejbližší kolonie, když jí kontrolka na palubní
desce hlásí nedostatek oleje v motoru. Za dobrou
půlhodinu zajišťuje bullbar po tom, co dolila olej do
motoru. Jenže mezitím se nenápadně přiblížila smečka
vyhladovělých psů dingo.

Monika nakonec popíše dokončení scény. Bullbar je
zpět, dívka se trochu uklidní, Mary si nejspíš
provizorně zaváže nohu, nakopne motor svého
Internationalu a při rozjíždění třeba přežvejkne
nějakého dinga...

Monika v tom vidí výzvu. Mary musí zašroubovat oka
do ochranného třmenu chladiče (bullbaru), dávat
pozor na slečnu, která mezitím vystoupila z kabiny a
zároveň odrážet dotěrné útoky hladových zvířat.

Pokud existují nějaká posílení, můžete si je nechat po
celou scénu, nebo je případně přenést do další scény,
pokud to dává smysl.

Lenka, která hraje Mary se rozhodne použít dovednost
opravování proto, aby zajistila bullbar, komunikaci aby
zahnala dívku zpět do bezpečí kabiny a houževnatost,
aby nakopala psi dingo. Zoe (Monika) jí dává pro
každou činnost dobrou (+3) opozici.

VÝHODY VE VÝZVÁCH - můžete zkoušet vytvářet
výhody během výzev tak, aby jste pomohli sobě, nebo
i někomu jinému. Vytvoření výhody se nepočítá mezi
splnění cílů výzvy, ale selhání při jejím vytváření
způsobí cenu, nebo problém, který negativně ovlivní
některý z cílů.

Při řešení výzvy si vypravěč vždy řekne, v jakém pořadí
mají být akce provedeny, nebo dá hráči volnost v tom,
jak je použije za sebou. Pokud PH získá posílení, může
jej po logickém vysvětlení použít na další / jiný hod v
této výzvě.
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ÚTOKY VE VÝZVÁCH - ve výzvách stojíte proti pasivní
opozici a proto nikdy nebudete používat útočné akce.
Pokud se vám zdá smysluplné házet na útok, měli
byste se připravit na konflikt.

Střety
Kdykoliv má jedna, nebi více postav cíle, které se
vzájemně vylučují, ale nesnaží se jedna druhé ublížit,
jedná se o střet.
Monika si prohlédne poznámky týkající se vytvoření
střetu. Předchozí scéna měla situační aspekt "Mizerné
pouliční osvětlení", který se Monika rozhodne
ponechat. Je jasné, že George a hispánec v tílku si
budou vzájemně oponovat.

Dispečeři (vypravěči) použijí střet v následujících
případech a doplní je o některé informace:
- Pokud je každá postava konfliktu sama za sebe, nebo
pokud mezi sebou soupeří skupiny. Pokud je několik
postav na jedné straně, hází se podle pravidel týmové
práce.

Střet se bude odehrávat v sérii výměn. George použije
svou houževnatost na to, aby doběhl k Jimmymu a
hispánec nejspíš tu stejnou dovednost k tomu, aby
odtáhl oběť do stínu, kde ji hodlá zneškodnit a vybrat
kapsy.

- Prostředí, kde se střet bude odehrávat může mít
významné prvky, které lze definovat situačními
aspekty.

V každém kole si účastníci hodí na svou dovednost, což
je akce překonání, aby zjistili, jak se jim vedlo.

- Budou si protivníci házet přímo proti sobě (v
závodech na Truck-Show), nebo proti společné
překážce (designoví rozhodčí na Truck-Show) ?
- Vyjmenovat potřebné dovednosti ve střetu. Všichni
mohou používat totožné, nebo rozdílné. Může být
třeba jenom jedna, nebo více...

Hráči, kteři provádějí hody ve střetu, porovnávají
výsledky jeden s druhým.
- Hráč, který má nejvyšší výsledek, vyhrává výměnu.
Počet vítězství lze zaznamenávat třeba čárkami.
Popište, jak jste převzali vedení.

Zelenáč Jimmy to nezvládl, když do něj na křižovatce
napálilo hasičské auto. Jeho souprava se převrátila s
šíleným rachotem. Jenže konvoj je zrovna na
nebezpečném předměstí Los Angeles. Je navečer a
odevšad se začínají sbíhat pokérovaní hispánci, aby si
rozebrali vysypaný náklad elektroniky.

- Hráč, který jako jediný uspěje se stylem, zaznamená
si 2 čárky.
- Pokud dojde k remíze na nejvyšším výsledku, stane se
něco nečekaného. Změní se terén prostředí, nebo jiné
parametry, které ovlivní všechny účastníky. Vypravěči
by k tomu měli vytvořit odpovídající situační aspekt.

Jeden z nich, zvlášť agresivní opičák v tílku, pod
kterým se i v šeru rýsují vypracované svaly popadne
Jimmyho a táhne ho ven ze zdemolované kabiny. Jeho
úmysly jsou nejisté...

- První účastník, který dosáhne určeného počtu
vítězství vyhrává (obvykle se jedná o 3 čárky, nebo
tento počet může vypravěč změnit).

Veterán George to pozoruje ze sedačky svého
Kenworthu T609. Rychle vyskočí a musí doběhnout k
Jimmymu, než mu někdo zakroutí krkem.
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Tomáš popíše, jak George vytrhne Jimmyho ze spárů
gangstera a uklidí ho co nejrychleji do svého
náklaďáku, se kterým rychle zmizí kolem železničního
překladiště...
George: ||||

hispánec: |

VÝHODY VE STŘETU - během výměny se lze pokusit o
vytvoření výhody ještě předtím, než si hodíte na střet.
pokud cílíte na jiného účastníka, může se normálně
bránit. Pokud do vašeho pokusu může někdo vstoupit,
poskytuje aktivní opozici.
George má slušnou houževnatost (+2). Hispánec je ale
korba: vynikající houževnatost (+5). V první výměně to
Tomášovi za George padne špatně a skončí jenom na
průměru (+1). Jenže Monice házející za hispánce
zůstává i po hodu vynikající výsledek (+5). Hispánec
získává první čárku vítězství a Monika (dispečerka Zoe)
popíše, jak hispánec vleče Jimmyho o kus dál, směrem
k temné a úzké uličce plné páry a odpadků.
George:

Pokud poskytujete bonus skrze pravidla pro týmovou
práci, selhání ve snaze o vytvoření výhody znamená,
že vedoucí postava nedostane během této výměny
výhodu z vaší pomoci.
Během pronásledování odřeného pick-upu, ve kterém
kdosi unesl dceru přátelského pumpaře z Everard
Parku se bytelná Mary pokusí s pomocí vzduchového
vaku za svými návěsy smést auto ze silnice do písečné
duny. Lenka, která hraje Mary tak chce vytvořit
výhodu a dát únosci aspekt "uvízlý v písku."

hispánec: |

V druhé výměně se ale věci obrátí. Tomáš za George
hodí skvělý výsledek (+4), zatímco Monika za hispánce
se dostává jenom na průměrný výsledek (+1). To jsou
pro Tomáše 2 čárky k dobru. Přebírá vedení a popíše,
jak přeskakuje rozsypané palety a blíží se
nezadržitelně k zelenáči Jimmymu.
George: ||

Hodí si na dovednost řízení pro vytvoření výhody a
dostane skvělý (+4) výsledek. Únosce si hodí na obranu
také pomocí řízení a dostane dobrý (+3) výsledek.
Únosce skončí v duně a Lenka si zapíše, že má jedno
volné vyvolání tohoto aspektu.

hispánec: |

Protože Lenka neselhala, může dál provést i svůj hod
na střet. Monika posoudí, že i přestože je únosce v
písečné duně, nic mu nezabrání se z ní hrabat ven a
možná pokračovat dál ve zběsilé jízdě po návratu na
silnici.

Ve třetí výměně ale dojde k remíze na nejvyšším
výsledku (+3). Monika teď musí přijít s nějakým
nečekaným zvratem. Popíše, jak pouliční lampy
zablikaly a zaprskaly. Nastává "téměř úplná tma."
Zároveň mizí původní aspekt "mizerné pouliční
osvětlení."

ÚTOKY VE STŘETU - pokud se někdo během střetu
pokusí přímo ublížit svému soupeři, měl by být běžný
střet ukončen. Zahajte konflikt.

Ve třetí výměně dojde znovu k remíze. Tentokrát na
skvělém výsledku (+4). Tomáš ale prohlásí, že chce
vyvolat dva aspekty najednou. Zaprvé "ošlehaný šofér"
z karty George a zadruhé situační aspekt "téměř úplná
tma." Popíše, jak veterán napne svoje šlachy a využije
tmy, aby se dostal hispánci na kobylku. S tím Monice
předává 2 body osudu.

Konflikty
Nastávají, když se jedna postava druhé snaží aktivně
ublížit. Může to být rvačka před snack-barem, nebo
čelní náraz, který má soupeře v druhém tahači zabít.
Ale může jít i o zuřivou hádku, urážení, nebo vzteklé
řvaní do vysílačky. Dokud trvá záměr a možnost
oponentovi ublížit, konflikt pokračuje.

To posune celkový výsledek Tomáše na legendární
(+8), což je další úspěch se stylem. Takže George si
zapíše opět 2 čárky najednou. To mu dává 4 vítězství
proti jednomu vítězství hispánce a vyhraje celý střet.
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Jimmy, Mary a George provalí svými náklaďáky plot,
aby se dostali na malé letiště, kde údajně čeká lehké
letadlo napěchované kokainem. V akci se cosi zvrtlo,
PH cítí šanci trochu si přivydělat. Jenže pilot sedí v
kokpitu s prostřelenou hlavou a na postavy čekají čtyři
střelci z kartelu a jeden podplacený dělník v obřím
vysokozdvižném vozíku s dvoumetrovými vidlicemi. Za
všechny PV hraje samozřejmě Monika (Zoe).
Dějištěm konfliktu je malé utajené letiště v Arizonské
poušti. Kolem jsou polorozpadlé boudy, malý hangár,
poválené sudy a kontejnery, nebo staré pneumatiky a
s mraky vyschlého křoví.

Konflikty jsou tedy fyzického, nebo duševního typu,
podle toho, jakým způsobem mají cíli ublížit. Ve
fyzických napadeních to budou boule, odřeniny, nebo
přidušení, případně poškozený truck. V duševních
soubojích zase ponížení, nebo rovnou trauma.
Postup vytvoření konfliktu:

SITUAČNÍ ASPEKTY - vypravěči vytvářejí aspekty až z
pěti zábavně vypadajících prvků prostředí. Měli by to
být takové, které inspirují hráče k tomu, aby na nich
mohli stavět výhody. Stačí 3 - 5 prvků vztahujících se k
místě konfliktu.

- Vykreslení scény, popis prostředí, v němž se konflikt
odehrává, vytvoření situačních aspektů a zón, určení
kdo je účastníkem konfliktu a na jaké stojí straně.
- Určení pořadí jednání.
- Zahájení první výměny:

- Cokoliv vztahující se k viditelnosti a počasí a hluku.
Pouliční lampy, oslnění, tma, písečná bouře, vítr
strhávající větve, šílený liják, ohlušující řev motorů...

> Ve svém tahu udělejte akci a pak ji vyhodnoťte
> V tazích ostatních se braňte, nebo na ně reagujte
> Po ukončení jednání všech postav začněte novou
výměnu.

- Cokoliv, co omezuje pohyb. Bláto, říční brod,
chuchvalce rudého prachu, sněhové jazyky, shnilé listí,
díry, vytlučený asfalt, zbořená krajnice...

Konflikt skončí ve chvíli, kdy všichni účastníci jedné
strany odstoupí, nebo jsou vyřazeni.

- Věci, nebo překážky, za které se lze schovat.
Průsmyk, hustý les, kaňon, hustá doprava, boční ulice.
Nebo drobnější věci v případě konfliktu osob. Bedny,
sudy, roh domu, keř.

VYKRESLENÍ SCÉNY - Dispečer a řidiči by vzájemně
měli popsat okolnosti dané scény ještě předtím, než
začne konflikt.

- Objekty, které lze převrátit, srazit, rozlít, zapálit.
Závora, sudy s petrolejem, cisterna, lešení domu, jiný
dopravní prostředek...

- Přesně určit kdo je v konfliktu

Monika si představí celé letiště někde v poušti.
Rozhodne se, že je tam spousta zrezivělých sudů a
halda starých pneumatik. Vytvoří situační aspekty
"zrezivělé sudy" a "halda pneumatik." Navíc jde o
rozlehlou plochu plnou písku a prachu a tak ještě
přidá "zaprášený prostor," protože jí napadne , že by
snad někdo mohl koly zvířit písek natolik, že někoho
skryje, nebo sám bude neviditelný.

- Říci přibližně, jak jsou vůči sobě rozestavěni
- Zhruba popsat místo, kde se vše odehraje
- Včetně okolního prostředí
Není nutné zacházet do zbytečných detailů. Stačí, aby
všichni rozuměli tomu, co se vlastně děje. Vypravěč
vezme nakonec všechny tyhle informace a shrne je do
situačních aspektů. To definuje konečnou arénu pro
konflikt.
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schodiště, výtahy, žebříky, hořící barikády z odpadků,
zátarasy, nebo zbořené krajnice, pařezy, atd...
Monika se rozhodne, že nebezpečný skalní průsmyk
potřebuje rozdělit na několik zón. Napíše si "úzký vjezd
do průsmyku" oddělený "policejním zátarasem"
(situační aspekt) od "těsných serpentin" a zakončí to
"štěrkovým kopcem."
V duševním konfliktu budou situační aspekty a zóny
(viz.níže) sloužit podobně, jako při fyzickém. Vlhká
garáž na předměstí nahání strach při výslechu. Hádka
s šéfem gangu, za jehož zády jsou hrozivé grafitti
znázorňující popravu. Fotografie ohořelých těl, která
zrovna přijde na email, když se hádáte s velitelem
hasičů, který vás nechce pustit na předměstí...

Vypravěči nikdy není na škodu načrtnout si pro
událost hrubý plánek. Názvy zón samy o sobě mohou
být situačními aspekty (např. zmíněný štěrk).

URČENÍ STRAN - je důležité znát cíle všech v konfliktu
dříve, než se začne odehrávat. Běžně stojí na jedné
straně PH a proti nim PV. Ale nemusí to tak být vždy.
PH někdy bojují i proti sobě a spojují se za tím účelem
s PV. Ujistěte se, že všichni hráči souhlasí s tím, kdo na
jaké straně je, jaké má cíle a v jaké zóně se nachází.
Vypravěčům neuškodí, když budou mít představu o
tom, jak se záporáci rozdělí. Jestli to bude
rovnoměrně proti postavám, nebo zda se všichni
sesypou na jednoho, či nějak rozdělí do menších
skupin.

Jak se scéna rozvíjí, mohou hráči navrhovat vlastní
aspekty prostředí. Pokud popíše dispečer situaci jako
např. "hustá doprava," mohou hráči později navázat
třeba vytvořením aspektu "dobré značení," nebo
"parádní nájezd." To může pomoci kupříkladu při
hledání směru a použití dovednosti Orientace. Pokud
ale prvek vyžaduje nějaký zásah do scény činností
postavy, jedná se již o akci vytvoření výhody. Může jít
třeba o zatarasená vrata garáže, nebo vysypaný štěrk.

Strany v souboji ve skalním průsmyku jsou jasné - na
jedné straně PH ve svých plně naložených tahačích a
na druhé straně zkorumpovaní mexičtí poldové, kteří
je chtějí okrást o náklad munice. Konflikt začne v
"úzkém vjezdu do průsmyku," kam se budou snažit
nacpat PH i dvě obsazená policejní auta. Další tři
policejní vozy a jejich osádky tvoří popsaný "zátaras."

ZÓNY - pokud se konflikt odehrává na větším
prostoru, mohou jej vypravěči rozdělit na menší
úseky. 2 -4 zóny jsou většinou dostatečné. Při souboji
osob by měli být asi tak velké, jak stačí k tomu, aby
postava během jedné akce stihla k někomu přijít a
třeba ho praštit. Při souboji náklaďáků a dalších strojů
jde o takovou vzdálenost, kterou lze během akce
překonat a třeba do někoho nabourat. Zóny poskytují
taktický dojem prostředí.

POŘADÍ JEDNÁNÍ - v souboji na blízko porovnejte
dovednost houževnatost všech účastníků. V souboji
trucků a dalších strojů to bude dovednost řízení a při
duševním konfliktu zase komunikace. Začíná ten, kdo
má nejvyšší hodnocení a po něm sestupně jednají
ostatní. Při remíze porovnejte dovednost orientace
pro všechny druhy konfliktů, nebo prostě hoďte
čtyřmi FATE kostkami a rozhodne nejlepší výsledek.

- Jestliže se konflikt odehrává například ve skladišti a
kolem něj, budou tu zóny jako "před skladištěm, v
hale, v kanceláři prvního patra..."
- Pokud by souboje probíhali dejme tomu v truck-stopu
u nákladní soupravy, lze vytvořit zóny jako "za
truckem, na návěsech, v kabině..."

Veterán George má nejvyšší dovednost řízení ze všech
(+3), takže začne. Nyní se musí rozhodnout mezi Mary
a Jimmym, protože oba dva mají slušnou dovednost
řízení (+2). Bude to Mary, protože Jimmy vůbec nemá
dovednost orientace. A nakonec je zde pět průměrných
(+1) řidičů policejních vozů. Tady dispečerka Zoe
vybere podle jejich dalších schopností, záleží jenom na
ní.

- A nakonec příklad pro souboje trucků samotných.
Kolem silnic je vždy nějaké prostředí, které tvorbě zón
přímo napovídá. "Na silnici, za krajnicí na poli, skrz
buš..."
Když vypravěč vytváří zóny, měl by si poznamenat jaké
situační aspekty komplikují přechod mezi nimi. Jsou to
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VÝMĚNA - ve výměně dostane každá postava jeden
tah, aby provedla svou akci. Vypravěč jedná za každou
PV v konfliktu. Ve svém tahu jednající většinou útočí
na soupeře, nebo vytváří výhody. Podstata konfliktu je
nepřítele vyřadit, nebo vytvořit podmínky k jeho
vyřazení. Pokud má ale někdo ve scéně jiný cíl, může
provádět i akce překonání. To se často stává, pokud se
pohybujete mezi zónami a musíte překonat nějaký
situační aspekt.

VYHODNOCENÍ ÚTOKU - úspěšný útok způsobí cíli
zásah v hodnotě odpovídající posunu. Takže pokud
získáte v útoku 3 posuny, způsobíte cíli tří posunový
zásah. Pokud jste zasaženi, můžete přijmout zásah,
nebo jste vyřazeni. Máte 2 možnosti jak zůstat v boji.
Můžete přijmout stres, anebo následky. Můžete se
také rozhodnout z boje odstoupit dřív, než vás někdo
vyřadí. Tak si udržíte lepší kontrolu nad tím, co se vaší
postavě stane.

Ve svém tahu však každá PH, nebo PV může provést
jenom jeden hod na dovednost. Pokud však chcete
zabránit akci někoho jiného, můžete házet kolikrát
chcete. Také můžete provést obrannou akci ve
prospěch ostatních. V tom případě ale musí dávat
smysl to, jak se postavíte mezi útok a cíl a musíte
přijmout následky jakéhokoliv selhání.

Pokud z nějakého důvodu chce hráč zásah přijmout,
například proto, aby schytal kulku místo svého
kamaráda, nic mu nebrání. protože se nebrání, hází
útočník proti nevalné (+0) opozici. To znamená, že
nejspíš schytá pořádný zásah.

Pokud je ve scéně hodně bezejmenných (méně
významných) PV, lze z nich udělat pasivní opozici,
abyste si za ně nemuseli neustále házet. Lze také
zvážit použití skupin (viz.níže).

PLNÁ OBRANA - pokud hráč, nebo vypravěč chce,
může vynechat svou akci ve výměně, abyste se
soustředili na obranu. Neuděláte sice nic aktivního, ale
v této výměně dostáváte bonus +2 na jakékoliv
obranné akce.
V první výměně v konfliktu ze skalního průsmyku
začíná George. Tomáš se rozhodne bokem tahače drtit
policejní auto. To je jeho akce ve výměně. Pořád si
může hodit na obranu, kdykoliv bude potřebovat, ale
už nemůže udělat nic aktivního (až do svého dalšího
tahu).

STRES - je jednou z možností, jak snížit efekt zásahu.
Stres lze chápat tak, že zaznamenává zranění, nebo
vyčerpání, které utržil řidič, nebo truck, ale díky němu
se vyhnul mnohem horším následkům. Je to uhnutí v
poslední chvíli, či odřenina při skoku do zákrytu,
spolknutí urážky, nebo ovládání vzteku.

Lenka se ve svém tahu rozhodne pro plnou obranu.
Mary nemůže sice dělat nic aktivního, ale na všechny
obranné hody má +2 až do svého příštího tahu.

Na začátku hry má každá PH tolik políček na ukazateli
nervozita, kolik je její dovednost relaxace. Na ukazateli
vyčerpání, kolik je její dovednost houževnatost.
Jakmile se během hry změní hodnocení některé z
těchto dovedností, změní se i maximální počet
políček. Trucky koupené v bazaru (ojeté) mají 3
políčka pro poškození a nové tahače mají 6 políček.
Triky některých dovedností, jako jsou "nezničitelný,
psychopat, nebo zdroje," zvyšují o 2 políčka max.
hranici stresu. Také kabiny "cabover" tahače přidávají
+1 políčko stresu nervozita (viz.kapitola Specialita)

Pavel se ve svém tahu rozhodne, že umístí na druhé
policejní auto na začátku průsmyku aspekt
"zablokovaný", tím, že mu Jimmy svou soupravou
zkříží cestu. A to za pomocí akce vytvoření výhody.
Monika jedná jako poslední a nechá posádky prvních
dvou aut prostě střílet na pneumatiky tahačů, zatímco
auta v zátarasu použijí plnou obranu.
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SPÁNEK - také podle níže popsaného cyklu. Nic však
nebrání truckerům zdřímnout si i přes den. Nelze však
za den prospat více, než 12 hodin! Ve spacím boxu
mohou najednou spát max. 2 řidiči. Běžně tedy
spánkem ve spacích boxech stráví řidič asi 6 hodin
denně. Při velkém spěchu jeden řidič spí a druhý řídí.
Dispečer může přihlédnout k nepříjemnostem
týkajícím se stavu trucku, nebo jeho následků a
okolním podmínkám, jako třeba hluk. Pokud není v
kabině teplo, je to pech. Komplikace způsobují nějaký
ten zbytkový stres. Spí se pokud možno v noci. Jestliže
to budou PH přehánět s odpočinkem, musí počítat s
tvrdými sankcemi za pozdní doručení nákladu,
případně může dispečer přijít s dlouhodobým
aspektem prostředí, jako třeba "nedostatek času, či
málo zásob." Sankce se projevují i zmrazením odměn
pro PH na konci jobu.

Když obdržíte (přijmete) stres, proškrtnete si zleva
tolik políček, kolik je hodnota posunu zásahu. Pokud
jsou již nějaké čtverečky proškrtnuté, zvolíte další.
Jestliže už vám nezbývají volné čtverečky a nechcete
přijmout následky, jste z konfliktu vyřazeni. Při
jednom zásahu prostě proškrtnete tolik políček stresu,
kolik činil soupeřův posun v útočném hodu.

Spát se dá stejně jako odpočívat na parkovištích,
odpočívadlech a v truck-stopech, řidiči bez svých
trucků, nebo s porouchanými tahači mohou využít
motel. Po 6 hodinách se automaticky (bez jakýchkoliv
hodů) vymažou všem všechny čtverečky stresu
nervozity i vyčerpání. Také zmizí všechny mírné
následky, ať duševní, nebo fyzické.

PAUZA - v kapitole "příběhový čas" je popsáno, jak
dlouho mohou řidiči pracovat a kdy musí podle
zákonů odpočívat. Nic jim ale nebrání v tom, aby
práci, nebo jízdu přerušili kdykoliv jsou k tomu
vhodné podmínky (odpočívadlo, parkoviště, truckstop). Ohřejí si mraženku v mikrovlnce, nebo venku
kuchtí z konzerv na plynovém vařiči, či poklábosí u
ohně. Někdo si čte, jiný brouzdá po netu.

Pamatujte, že nedodržování cyklu vede naopak k
nárůstu stresu (viz.kapitola Joby). Řidičům ve
skutečnosti slouží tzv. logbooky k zaznamenání denní
činnosti.

OPRAVOVÁNÍ - řidiči mají možnost místo pauzy
zastavit kvůli opravám. To je namahavá činnost a
rozhodně jí není možné považovat za odpočívání.
Během hodiny lze využít dovednosti opravování.
Náročnost akce překonání závisí na okolnostech.
Komplikace přináší počasí, tma, špatné, nebo
poztrácené nářadí, běžná náročnost akce by měla být
asi +3. S úspěchem lze využít pravidla pro týmovou
spolupráci, ale vypravěč by měl myslet na to, že
defektní kolo vyměňují max. 2 PH, více opravujících
najednou si bude jenom překážet.

Kvalitní odpočinek vyžaduje akci překonání s použitím
dovednosti relaxace. Náročnost se odvíjí od počtu
prostředí. Nejlepší to bude v truck stopu, kde jsou
přístupné všechny služby (+0), nebo v City (+1). Běžná
(předepsaná) pauza trvá 1 hodinu. Úspěšný hod
vymaže tolik políček nervozity, kolik bude posunů. A
automaticky vždy -1 políčko vyčerpání (za jídlo).
Návštěva snack-baru, steak-house, apod. během
pauzy vymaže další 1-2 čtverečky vyčerpání, záleží na
vypravěči.

Na místě, svépomocí takto PH odstraní tolik políček
poškození trucku, kolik získají posunů v hodu. Ve
stejné akci se lze také (bez dalšího házení kostkami)
zbavit jednoho mírného následku na vozidle.

Během pauzy vždy, když je hod s použitím relaxace
úspěšný, zmizí 1 mírný duševní a 1 mírný fyzický
následek.
Každý další hod, pokus o odpočinek zabere asi 1
hodinu.
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musí vstřebat políčka stresu, pokud se chce hráč
vyhnout vyřazení.

- nervozita (doved. relaxace + 2 za trik "nezničitelný")
- vyčerpání (doved.houževn.+2 za trik "psychopat")
- poškození trucku (3 ojetý, 6 nový +2 za trik "zdroje")

Mexičanům v autech se podaří zasáhnout
brokovnicemi zrcátka Internationalu, který řídí Mary.
To uštědří jejímu náklaďáku 3 posunový zásah. Lenka
koukne na svůj deník, na záznamy o svém tahači.
Bohužel už má proškrtnuty 2 políčka z šesti. Nezbývá jí,
než proškrtnout další 3. Dohromady je její truck
poničen již za 5 čtverečků a zbývá jenom jeden.

Následky vepsané v políčku jsou přetrvávajícími
aspekty. Oponent, který donutil postavu následek
přijmout získává volné vyvolání. Aspekt zůstává na
kartě postavy (trucku), dokud není následek vyléčen,
nebo nedojde k jeho opravě. S následkem se zachází
jako s jakýmkoliv jiným aspektem, jenom se dá počítat
s tím, že bude vynucován spíše ke škodě postavy.

Monika s Lenkou popíší výsledek. Poldové střílejí z
brokovnic, zatímco se bytelná Mary řítí vstříc zátarasu.
Schytávají to zrcátka, která v roztříštěném stavu putují
vysokou rychlostí někam za návěsy...

Následky mají jenom jednu sadu kolonek pro duševní i
fyzické. Takže pokud obdrží PH např. mírný následek
duševního typu, ale mírné kolonky jsou již zaplněny
nějakým fyzickým následkem, má smůlu. Potom si
bude muset vzít nějaký střední, nebo vážný následek,
aby útok ustála. Pokud ovšem nějakou volnou kolonku
vůbec ještě má. Trucky mohou mít jenom následky
technického typu.

Mariin tahač má už jenom jedno políčko pro
poškození a další zásah může mít znepokojivé
následky.

NÁSLEDKY - druhou možností, kterou máte pro
zmírnění zásahu, je přijetí následků. Následky jsou
vážnější, než stres a představují nějaké přetrvávající
zranění, duševní újmu, či pozoruhodnou poruchu na
tahači. Všechny následky mají 3 úrovně závažnosti.
Mírnou, střední a vážnou. Každá úroveň je shodná s
posuny útočníka, které dokáže vstřebat.

George se snaží prorazit zátaras, ale nějakým
způsobem se podaří poldům manipulovat s vozy tak
šikovně, že mu způsobí šesti posunový zásah. George i
jeho tahač je na tom zatím výborně, protože nemá
žádný stres a jeho kolonky následků jsou stále
prázdné.

- mírný: 2

Tomáš může přijmout vážný následek, který vyruší 6
posunů zásahu, nebo si vezme mírný následek a přidá
2 body poškození tahače. Rozhodne se pro vážný
následek, aby si udržel prázdné měřítko stresu pro
menší zásahy. Monika a Tomáš se shodnou, že vážný
následek pojmenují "proražený chladič."

- střední: 4
- vážný: 6
Postavy dokážou snést 3 mírné následky, 2 střední a 1
vážný. (S trikem "nezničitelný" je to až 5 mírných
následků). Truck vydrží až 6 mírných následků, 2
střední a 1 vážný. Jakýkoliv vážný následek pro tahač
ovšem znamená, že je nepojízdný a nezbývá, než si
zavolat pomoc (viz.níže), nebo s pomocí kolegů
(ostatních PH) stroj odtáhnout do servisu. Vážný
následek tedy tahač na čas vyřadí ze hry, ale není
vyřazen jeho řidič, který může použít jiný stroj, nebo k
někomu prostě nasedne.

Georgův tahač naráží ve vysoké rychlosti do
policejních vozů a začne se mu kouřit z motoru...
Následky tahače
2/ mírné:
4/ střední:
6/ vážné: proražený chladič

Vždy, když použijete následek, sníží se hodnota
posunu útočníka o hodnotu následku. Lze použít i více
následků najednou, jsou-li dostupné. Zbývající posuny
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POJMENOVÁNÍ NÁSLEDKU - mírné následky
nevyžadují lékařskou pomoc, ani ulehnutí na lůžko.
Bolí a znepříjemňují život, nebo znesnadňují používaní
trucku. Příklady:

pomoci. Porouchané tahače se dají zčásti opravovat
svépomocí na místě, nebo v servisní dílně.
Náročnost akce se odvíjí od hodnoty posunu daného
následku. Mírný +2, střední +4 a vážný +6. Pokud se o
zotavení snaží sama postava, které se týká, zvyšuje si
náročnost o 2 stupně na žebříčku. To ale neplatí pro
její tahač.
Aby bylo možno zotavovací a opravné akce provést,
musí na to být klid. Nelze nikoho ošetřovat, nebo
opravovat stroj uprostřed honičky, nebo rvačky.
Pokud postava, nebo někdo poblíž uspěje v akci na
zotavování, označí si daný následek hvězdičkou (nebo
jinak), což bude znamenat, že uzdravování /
opravování začalo. Navíc svůj následek přejmenuje,
protože je patrné jeho zmírnění a bude se používat
jinak. Zlomená noha se tak změní na nohu v sádře,
depka se může změnit na melancholii a prasklé čelní
sklo třeba na prasklé sklo zalepené páskou.

- naštvaný, vytočený, má depku...
- unavený, odřeniny a monokly, oslněný...

Na akci překonání při zotavování se používá
dovednost komunikace pro duševní následky,
houževnatost pro fyzické a opravování pro následky
na tahači. Řidiči na místě dokážou opravit jenom
mírné následky tahače, pokud mají trik "mechanik,"
nebo "inženýr" a vlastní (v centrále), či půjčenou dílnu
k dispozici, mohou se pokusit opravit i střední a vážné
následky. Týmová spolupráce zde rozhodně nebude
na škodu.

- zlomený stěrač, utržená klika, nesvítí světlo...
Střední následky vyžadují k zotavení / spravení více
snahy a času. Příklady:
- vyděšený, má veliký strach, hodně rozhozený...
- dehydrovaný, vyhladovělý, popálenina, otrava...
- vysypané čelní sklo, utržené víko motoru, defekty...
Vážné následky znamenají pobyt v nemocnici, nebo v
servisu, pokud jde o tahač. Trucky jsou po přijetí
vážného následku nepojízdné, řidiči zase nepoužitelní.
Příklady:

ČEKÁNÍ - po úspěšné akci na zotavení / opravení již
nezbývá nic jiného, než čekat. To představuje i čas
strávený nápravnou činností, nebo hojením,
zasycháním lepidla, čekání na odtahovku, atd... Po
uplynutí doby můžete vymazat daný následek a
uvolnit tak jeho kolonku.

- trauma, zničující hanba, nepřekonatelná fóbie...
- velké popáleniny, otevřená zlomenina, uštknutí...

- u mírných následků to bude 1 scéna

- zlomená náprava, zavařený motor, převrácení...

- u středních následků jedno sezení
- u vážných následků jeden celý scénář!

ZOTAVOVÁNÍ SE Z NÁSLEDKU - aby PH získali
obsazené políčko znovu k použití, musí se zotavit. To
vyžaduje úspěch v akci, která zotavení, nebo opravu
ospravedlňuje a také potřebné množství času. Akce, o
které je řeč je akcí překonání a překážkou je následek,
který
hráč pro svou postavu přijal. Duševních
následků se truckeři zbavují pobytem doma, nebo
vypláchnutím mozku v baru. Fyzické následky se léčí
použitím auto-lékárničky, nebo přivoláním rychlé

(opravování vážných následků týkajících se motoru na
tahači, jenž má typ kabiny bez nosu - "cabover" je na
čas náročnější kvůli horšímu přístupu a vypravěč by ho
měl prodloužit alespoň o hodinu v herním časeviz.kapitola Specialita)

41

ROAD TRAIN - SPECIAL
VOLÁNÍ O POMOC - vážné následky dočasně
zneschopňují jak postavy, tak tahače. Bez zásahu
pomoci odborníků se to neobejde. Do nemocnice
může odvést kolegu jiný řidič. Do trucku se může v
případě nouze nacpat až 5 lidí. Porouchaný tahač
mohou odtáhnout ostatní. Ti ovšem musí mít trik
"série" u dovednosti nakládání. Také musí podstoupit
akci překonání této dovednosti. Náročnost určuje
vypravěč. Běžně se ale pro těžce zraněné volá sanitka,
nebo vrtulník. Pro vyproštění tahače může v Outbacku
posloužit bagr z nejbližšího dolu, či lesní traktor zase
ve Skalistých Horách. Běžně se ale volá odtahová
sužba vybavená silnými tahači s háky a autojeřáby,
která dopraví stroj do nejbližšího servisu, nebo postaví
zpět na kola převrácenou soupravu. Některý vysypaný
náklad se dá ještě zachránit a znovu naložit.

Za nějakou dobu se postavám podaří dorazit do menší
kolonie v poušti, kde si vypůjčí dílnu od místního
ožraly. Veterán George kdysi v mládí vystudoval
vysokou školu a ovládá trik "inženýr." Za jeho
asistence se PH pustí do opravy proraženého chladiče.
Tato veliká oprava by měla trvat celý scénář a proto by
některá neúčastnící se PH klidně mohla zažít mezitím
vlastní dobrodružství.
George si hodí na dovednost opravování proti
fantastické obtížnosti (+6). Uspěje. To umožní změnit
následek "proražený chladič" na následek "spravovaný
chladič," a označit ho hvězdičkou. Tak započne celý
proces opravy.

K přivolání těchto služeb je nutné mít funkční alespoň
jedno zařízení, jako je vysílačka, mobilní telefon, nebo
laptop s připojením k síti. některé dopravní
společnosti nechávají do svých trucků instalovat tzv.
"paniknoflík," jehož stlačení v nouzi vyvolá poplach v
centrále. V místech, které jsou zatíženy situačním
aspektem "špatný signál," jako jsou pustiny odlehlých
oblastí Austrálie, nebo třeba Údolí Smrti v Arizoně a
některé oblasti v Severním Teritoriu Kanady musí
použít PH akci překonání. K tomu používají dovednost
Komunikace. Náročnost akce určí dispečer a závisí na
okolnostech. Ovlivňuje to zejména vzdálenost od
civilizace, nebo počasí. Nic nebrání postavám využívat
také dovednost kontakty, k požádání o pomoc svých
známých, jsou-li dostupní.

AUTO-LÉKÁRNIČKY, SÉRA, NÁŘADÍ A SOUČÁSTKY slouží jako mechanismus k rychlému zotavení se z
následků. Vlastnictví těchto předmětů bude
vyjadřovat jakýkoliv aspekt tahače (viz.specialita),
který bude znít např. takto: "naplněná autolékárnička, vzácné sérum v lednici, bezvadná rezerva,
nové nářadí, spousta náhradních součástek," apod.
Použití takového aspektu vyžaduje vždy utracení bodu
osudu. Není třeba žádné akce překonání, ani použití
dovednosti a léčený / opravovaný následek ihned
klesá se svou závažností o jednu úroveň níže. Z
vážného je tedy střední, ze středního mírný a mírný
lze prostě smazat. Z toho plyne, že tato vybavení mají
velikou moc, ale na druhou stranu zabírají jedno místo
tam, kde mohl mít tahač jiné výhody. Získat tyto
aspekty však může jenom ten hráč, který nechal při
koupi trucku nějaké volné místo mezi následky.
Možnost získat něco lepšího, než je běžné by měl
přinést příběh, zvláštní obchod, či PV. Nově vytvořené
/ zakoupené tahače rozhodně neoplývají takovou
výbavou.

Poblíž civilizace jsou záchranné služby dostupné za pár
hodin, ale v Australské pustině se musí počítat i s tím,
že pomoc může přijít až za několik dní!
Georgův Kenworth T609 skončil po srážce s policejními
vozy s následkem "proražený chladič." Je to vážný
následek a jeho truck se stává nepojízdným. Končí brzo
u krajnice se syčením, které se ozývá zpod jeho kapoty.
Jakmile nastane klid a mexičtí poldové jsou zahnáni,
dohodnou se PH na tom, že se pokusí svépomocí
Georgův tahač odtáhnout.
Bytelná Mary vládne trikem "série" a tudíž zná způsob,
jak zapřáhnout jiné tahače. Odpojuje tedy svoje
návěsy, které převezme zelenáč Jimmy. Protože
Kenworth je v docela dobré pozici, náročnost bude
dobrá (+3). Mary vrhne kostky, padne jí +2. Ale utratí
bod osudu za bonus +2 u svého triku. Výsledek je tedy
skvělý (+4).
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EXTRÉMNÍ NÁSLEDKY - k normální sadě následků
existuje ještě možnost vzít si tento výjimečný. To lze
však udělat jenom jednou mezi zásadními milníky
(viz.níže). Extrémní následek pohltí až osmi posunový
zásah, ale za závažnou cenu. PH musí nahradit jeden
ze svých aspektů (kromě základního konceptu)
extrémním následkem. Ten je tak závažný, že mění to,
čím vlastně PH je. Nelze na jeho odstranění provádět
akce zotavení a zůstává postavě až do příštího
zásadního milníku. Poté ho může hráč přejmenovat.

Řekněme, že se bytelné Mary podaří využít chaosu a
po celou dobu zůstat v zákrytu za Jimmym a
odstaveným Georgovým Kenworthem. Ale bude jí to
něco stát. Při ostré smyčce vysype část munice - svého
nákladu, za což jí v cíli jobu určitě nepochválí...
VYŘAZENÍ - pokud postavě nezbývá žádný stres, ani
následky, aby vyplatila posuny zásahu, je vyřazena. To
je pro ní špatné, protože nemůže dál pokračovat v
konfliktu a ovlivňovat jeho vývoj. Navíc ten, kdo jí
porazil rozhoduje o tom, co se jí stane.

SMRT POSTAVY - nic nebrání vítězi v konfliktu, aby
prohlásil, že jeho oběť zemřela. Taková volba ovšem
zásadně komplikuje rozehranou kampaň, nebo
minimálně job. Odstranění PH by mělo hrozit jenom
opravdu ve stěžejních konfliktech a hráči by měli
vědět, že jim hrozí, aby mohli zavčas odstoupit. Ale
pokud se někomu stane řízení trucku životním stylem,
vždy musí počítat s tím, že zde existuje možnost
nějaké havárie, nebo náhlé události.

POHYB - v konfliktu je potřeba sledovat, kde se kdo
nachází. Za tím účelem se místo v němž se konflikt
odehrává rozděluje do zón. Normálně není problém
přesunout se mezi zónami, které spolu sousedí. To
může postava provést navíc ke své akci. Zkomplikovat
jí to mohou ale různé překážky.

ODSTOUPENÍ Z KONFLIKTU - nic nebrání hráčům v
rozhodnutí, že se jejich postavy prostě vzdají. Možná
už nechtějí schytávat další stres a následky, nebo už
pro ně nemá význam v konfliktu setrvávat. Jakoukoliv
akci může hráč přerušit před tím, než hodí kostkami a
prohlásit, že odstupuje. Ale jakmile padnou kostky na
stůl, již nelze odstoupit a PH musí běžným způsobem
buď vyhrát, nebo přijímat stres a následky, či být
vyřazena.

Jestliže se ale chce postava přesunout o více, než
jednu zónu za akci, nebo pokud je mezi zónami nějaká
překážka, musí provést akci pomocí dovednosti
houževnatost (pokud běží), nebo řízení (pokud jede v
tahači). To už se bohužel ve výměně počítá jako akce a
nelze společně s ní již nic jiného provádět. Náročnost
hodu určuje dispečer podle počtu překonávaných zón,
nebo podle situačních aspektů, které popisují
překážku. Pokud v cestě překáží jiná postava, použije
se aktivní opozice i s vyvoláním případných situačních
aspektů. Pokud selže přesunující se postava, je jí
zabráněno v pohybu. Pokud dojde k remíze, sice se
přesun povede, ale oponent získá nějakou dočasnou
výhodu. Úspěch znamená přesunutí. Úspěch se stylem
znamená, že lze k přesunu nárokovat navíc nějaké
posílení.

Za rozhodnutí odstoupit získává PH bod osudu.
Celkově se postava vyhne tomu nejhoršímu, co se jí
mohlo stát, ale hráč musí popsat svou mírnější prohru.
Tato událost však nijak nesmí zasahovat do činnosti
ostatních, nebo soupeřům nějak bránit ve výhře.
Po tom, co se stalo Georgovi v průsmyku se Lenka
raději rozhodne ustoupit. Předtím, než vezme kostky
pro svou plánovanou akci do ruky, to sdělí Monice.
Dostane bod osudu za odstoupení.
Monika poté zjišťuje, čemu se vlastně Lenka chce
vyhnout. Ta popíše, že si nechce dále devastovat svůj
tahač, nebo navíc skončit mezi skalami s kulkou v
hlavě. Monika chvíli přemýšlí a potom řekne: "Ok.

Jimmy se rozhodne, že ve vysoké rychlosti mírně vybočí
ze silnice, aby tak sejmul poldy u zátarasu, kteří střílejí
na něj a jeho kolegy a kteří evidentně zaujali
nejzranitelnější pozici. To znamená, že musí svůj tahač
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přesunout do jiné zóny (která může být pojmenována
"za krajnicí") a dostat se přes překážející hrboly.
Protivníci jsou tedy 2 zóny daleko (nejdříve "hrboly u
krajnice" a potom místo "za krajnicí"). V tuto chvíli se
navíc ale strká se souběžně jedoucím autem mexické
hlídky, jejíž řidič má průměrné řízení (+1).
Monika řekne, že tento řidič překáží zelenáči Jimmymu
v odbočení a dává mu aktivní opozici. Jimmy má slušné
řízení (+2). Pavel hodí kostkami za Jimmyho a padne
+0. Takže mu zůstává slušný výsledek. Polda za
volantem bohužel hází -3 a má mizerný výsledek -1.
Tím Jimmy získává 3 posuny a úspěch se stylem.
Pavel popíše, jak odstrčí překážející vozidlo, jak pruží
jeho nápravy přes hrboly a nakonec se ocitá za
krajnicí. Tím získá posílení, které společně s
dispečerkou Zoe nazvou "rozjetá mašina."

Jakákoliv změna situace, jakou si lze vymyslet může
být chápána jako výhoda. Příklady:
- Oslepení. Vhození písku do protivníkových očí, nebo
zamíření kuželu svítilny. Lze také použít reflektory a
přídavná světla tahače na protijedoucího řidiče,
případně šajnit do zrcátek toho před vámi. To umístí
na cíl aspekt oslepení, který od něj vyžaduje zbavit se
ho akcí překonání. Jen tak bude moci dělat cokoliv, co
souvisí se zrakem. Oslepení je také příležitostí k
vynucení a postižený to může využít ke získání bodu
osudu.

Střelci na bočním konci zátarasu vyděšeně zírají na
přibližující se nárazník Jimmyho Freightlaineru
Agrosy...

VÝHODY V KONFLIKTU - aspekty, které hráči vytváří
jako výhody, jsou situační. Vypravěč je může využít k
opodstatnění akcí překonání. Tyto aspekty zůstávají,
dokud je někdo neučiní bezvýznamnými, nebo dokud
scéna neskončí. V některých případech ohrožují PH i
jejich nepřátele.

- Odzbrojení. Odkopnete protivníkovi zbraň, nebo mu ji
jinak vytrhnete, uzmete. Cíl potřebuje akci překonání
aby jí získal znovu zpět.

Pokud hráči tvoří výhodu, musí vědět, jak dlouho
chtějí, aby aspekt byl dostupný a kdo k němu bude mít
přístup. Pokud umístí hráč výhodu na svou postavu,
bude těžké popsat její využití kýmkoliv jiným, kromě jí
samotné, nebo jejích přátel. O to lehčí je se takové
výhody zbavit. Stačí k tomu jedna akce překonání.
Odstranění aspektu vytvořeného na prostředí je
oproti tomu těžké popsat (kdo bude během konfliktu
například odstraňovat štěrk vysypaný na silnici?), ale
kdokoliv ve scéně může případně najít důvod, jak jej
využít.

- Umístění: existuje spousta způsobů, jak získat výhodu
za pomocí pozice. Může to být reprezentováno
umístěním "vyvýšená pozice," nebo třeba "zahnaný do
kouta," v případě tahačů například "v závěsu," nebo
"těsně za ním, před ním," atd...
- Zákeřnost: některé údery v boji mohou být vedeny na
citlivá místa, některé nárazy do tahače a jiných aut
zneschopňují částečně stroj při poškozování důležitých
součástí. Oponenta lze zneschopňovat "náhlou bolestí,
zkroucením, přidušením, zavalením," apod. Jeho tahač
zase "přibrzďováním, vykolejením, dřením..."

Pokud se postavy snaží někoho jiného chránit před
útokem, nejjednodušší je vytvořit výhodu. Pak svému
příteli mohou předat volné vyvolání a ztížit tak
možnost jej zasáhnout, nebo mu jinak uškodit. Také se
lze postavit přímo mezi útočníka a cíl, takže se agresor
musí nejprve dostat přes tuto novou překážku. Takže
zachraňující pobírá následky a stres místo původní cíl,
který se snaží bránit. Pokud chce někdo chránit
druhého, aniž by se postavil mezi útok a cíl, bude
muset nejspíše použít nějaký trik...

- Kryt: přemístěním se za určitý předmět získává
postava výhodu částečného, nebo úplného krytu.
Může to být např: "za barem, za stromem, za
návěsem...," nebo pro tahače: "za zatáčkou, za
domem, v soutězce..."
- Změna prostředí: lze rozhazovat a převracet věci
kolem sebe, nebo něco zapálit a rozlít. Tak vznikají
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houževnatost, který ověří, zda dokáže George
doběhnout ke dveřím kabiny svého Kenworthu T609
dříve, než jej napadnou všichni vlci. První akcí
rozhodně bude, že se musí ubránit minimálně jednomu
útoku, aby nebyl nejrychlejší šelmou stržen za
nohavici.

výhody jako např: "svalená prkna, rozsypaná fůra
písku, hořící sudy s asfaltem..."
DALŠÍ AKCE V KONFLIKTECH - ve víru boje se lze
rozhodnout k tomu, že postava chce dělat něco
jiného. Použít vysílačku k přivolání posil, strhnout za
sebou trámový most, nebo pozorovat dalekohledem
dálnici. Postava, která něco takového chce, se musí
vždy, když je napadena, nebo se na ní někdo pokouší
vytvořit výhodu ubránit a tím obhájit, že není
vyrušena příliš ze své činnosti.

V první výměně se veterán George úspěšně ubrání
prvnímu vlku, ale nepodaří se mu kladkou utáhnout
popruhy trubek. Moniku napadne, že mu vnutí
následek, protože je uprostřed nebezpečné situace.
Takže prohlásí, že na druhý pokus jsou popruhy
dotaženy, ale trucker přišel špatnou manipulací ke
"zlomenému palci."

Jakékoliv zranění, přijmutí stresu, nebo následků vždy
znamená přerušení zamýšlené činnosti. Bohužel při
některých opravdu přesných a titěrných akcích může
vypravěč rozhodnout, že stačí i nepovedený cizí útok,
aby se taková vedlejší činnost pokazila. (Třeba
opravování vysílačky nelze obhájit, i když se postava
ubrání napadení vedené baseballovou pálkou).

Ve druhé výměně se bohužel George neubrání útoku
dominantního samce a nemůže si tudíž ani hodit na
svou výzvu, ve které se mohl dostat do bezpečí.
Ve třetí výměně se ubrání pomocí kopanců vlkovi a
uspěje ve výzvě pomocí své houževnatosti.
Zabouchává dveře omrzlého tahače těsně před
čumáky zrovna dobíhající smečky. Jako posílení si
vezme "vzteklá jízda," což mu určitě pomůže v další
scéně k tomu, aby své kolegy dohnal.

Za volné akce, které lze přidat k běžnému přesunu,
nebo útoku v konfliktu lze považovat cokoliv od
rozkopnutí dveří, posunků, otevření nože, vykřiknutí,
apod. Volné akce spíše dobarvují scénu a není k nim
potřeba žádných mechanik a házení kostkami.

UKONČENÍ KONFLIKTU - běžně je konflikt ukončen,
když všichni členové jedné strany ustoupí, nebo jsou
vyřazeni. V této chvíli získávají PH, kteří dobrovolně
odstoupily bod osudu, pokud si ho nezaznamenali už
ve chvíli, kdy odstoupili. Stejně tak hráči získávají bod
osudu za aspekty vyvolané proti jejich postavám.
Překontrolují se případně všechny utržené následky.
Jak už bylo řečeno výše, odstraňování veškerého
stresu a následků vyžaduje určité hody s dovednostmi
relaxace, nebo opravování a toto lze provádět jenom
na některých místech (viz.pauza, spánek, opravování).

PŘECHOD DO STŘETU, NEBO VÝZVY - během
konfliktu může dojít k takové změně, že se jedna ze
stran, nebo obě strany rozhodnou již svým
protivníkům neubližovat. Jestliže ale zbývají ještě věci
k vyřešení, lze přejít do střetu, nebo výzvy. V takovém
případě se pozdrží konec konfliktu a vyřeší se nejprve
střet, či výzva.

Veterán George se snaží v rychlosti omrzlýma rukama
připoutat pomocí popruhů trubky k vidlicovému
návěsu, aby tak konečně mohl vyrazit za svými přáteli,
kteří již mizí po ledové stezce. Jenže se k němu velkou
rychlostí blíží smečka vyhladovělých vlků.
Monika řekne, že to chce slušnou (+2) akci s
dovedností nakládání, aby se trubky při rozjezdu
nerozsypaly a slušný hod (+2) s dovedností
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na vytvoření výhody. To skončí třemi volnými
vyvoláními na "zmatení" a "ohlušení" vytvořené
dýmovnicí, kterou Jimmy hodí před Charlieho a
hrozným roštováním motoru, které předvádí zase
Mary. Jimmy totiž v hodu uspěl na vytvoření výhody a
Mary uspěla dokonce se stylem, takže přidala 2 volná
vyvolání. Oba předají tato volná vyvolání Georgovi a
ten je použije na překvapivou jízdu s bonusem +6.

Týmová práce
Postavy si s akcemi mohou vzájemně pomáhat.
Většinu jobů vykonávají v konvoji a jsou si tak neustále
nablízko. Jsou tu 2 varianty pomoci. Zaprvé to je
využití jednoho typu dovednosti všech, kteří se akce
zúčastňují, k dosažení stejného cíle. Například využití
dovednosti opravování k výměně pneumatiky.
V takovém případě zjistěte, kdo z účastníků má
nejvyšší hodnocení. Za každého dalšího pomocníka,
který má alespoň +1 a výše v hodnocení stejné
dovednosti prostě přičtěte +1. Hází si jenom ta
nejschopnější postava. Takže, pokud má nejšikovnější
hodnocení dovednosti +2 a 2 pomocníky, znamená to,
že se jeho dovednost o +2 pro tento pokus zvýší. V
případě neúspěchu sdílí následky všichni účastníci.
Zadruhé si lze pomáhat skládáním výhod, které
postavy umístí na jednu z nich. Může to být třeba
série různých rušivých vlivů, které maskují přesun,
atd...

VEDENÍ HRY
Aneb příručka pro dispečera.

Jakékoliv vyprošťování, zapojování trucků do série a
společné převážení extrémních nákladů spojenými
tahači lze považovat za spolupráci s využitím
dovednosti řízení. V tomto případě je ale nezbytné mít
trik "extrémy," nebo "série."

ZAHAJOVÁNÍ A UKONČOVÁNÍ SCÉN - vypravěč je
odpovědný za tempo sezení. Scény musí trvat tak
dlouho, aby se postavy stihly dostat k hlavní věci. Musí
být ale ukončovány v rozumnou dobu, aby se
neprotahovaly a nebránily tak skutečně významným
činům. Hráči někdy sami pomohou tím, že se ženou
vpřed a zajímá je, co bude dál, jindy ale vše naopak
brzdí tím, že se vyžívají v situaci na jednom místě,
protože jim přijde zábavná.

Tohle se Jimmymu moc nepovedlo. Uvízl s celou
soupravou ve strouze cesty. Jakoby ignoroval
výstražnou ceduli varující před používáním prašných
cest Outbacku při silném dešti. Zablácená kola svědčí o
jeho snaze se vyhrabat. Chystá se vyprošťovací akce.
Mary a veterán George odpojují návěsy a protože
George ovládá trik "série," podaří se mu zorganizovat
bezpečně vzájemné zapojení trucků tak, aby dokázali
vytáhnout Jimmyho i s nákladem.

HRANÍ SVĚTA a PV - rozhodujete o tom, jak prostředí
a obyvatelé, jenž v něm žijí reagují na akce postav.
Řídíte změny počasí a nálad společnosti. Určujete
osobnosti PV. Aspekty PH napovídají, jak na svět
budou reagovat. Dají se vysvětlovat ze všech možných
úhlů pohledu a tím hráče udržovat v centru příběhu.

George má nejlepší - dobrou dovednost řízení (+3).
Jakmile sešlápnou všichni plynové pedály, může si
George hodit na svou dovednost s bonusem +2 za
Mary a Jimmyho, protože oni mají oba řízení na slušné
úrovni. Společnými silami se jim možná povede
zelenáče Jimmyho z bláta vyprostit.

Jakmile máte ve scéně PV, rozhodujete a hrajete za ně
stejně jako hráči za svoje postavy. Vytváříte výhody,
užíváte jejich dovednosti a aspekty, házíte kostkami. U
vašich PV je ale rozhodující to, jak důležité pro daný
job postav jsou.

Pokud se skládají výhody, všichni provedou akci na
vytvoření výhody a volná vyvolání, která tím získají
předají jedné postavě. Lze skládat mnohonásobná
vyvolání na jeden aspekt.

Detaily světa pomáhají vytvářet také hráči. To je s ním
více spojuje a vtáhne do prostředí. Pokud má například
některá PH aspekt "frontový řidič," a děj se zrovna točí
kolem převozu vojenského materiálu s doprovodem
kordonu pancéřovaných Hummerů, ptejte se postavy.
Otázky třeba mohou být typu: "Taky jsi řídil tyhle

Jimmy a Mary se snaží podpořit George, který se
chystá na truck-show v Montaně k finálnímu závodu s
Chlupatým Charliem v tahání nákladu do svahu.
Zelenáč Jimmy i bytelná Mary si hodí ve svých tazích
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bestie v Iráku?" Nebo: "Co asi udělá velitel konvoje,
když odbočíte najednou z trasy?" Takto lze rozvíjet
vzájemnou spolupráci a společně vytvářet atmosféru.

- Okamžité riziko: "Brána do objektu sice povolila pod
náporem vašich tahačů, ale okamžitě se spustil alarm,
který zaručeně probudí hlídače přístavu."
- Nový zádrhel: "Sice se vám podařilo pomocí staré
mapy najít znovu tu správnou prašnou cestu, ale vjeli
jste rovnou do pořádné bouře."
- Těžká volba: "Tví přátelé z dílny v Cloncurry slíbili
opravit jenom jeden tahač, který to bude?"
- Následky: "Naložili jste sice s pomocí autojeřábu
rozsypané potrubí zpět, ale odnesla to tvoje nervová
soustava. Jsi pořádně rozhozený."
- Posílení pro PV: "Mia vás sice všechny pozve do domu
na večeři, ale zatímco se ládujete, něco šeptá na
chodbě do telefonu. Mia má něco za lubem."

Jedním z hlavních užití akce vytvoření výhody je právě
modelování světa skrze aspekty postav. To využijte ve
svůj prospěch, když vás nic nenapadá, nebo když
hráčům chcete dát víc svobody.

VÝRAZNÁ CENA - to je vážná a neodvolatelná cena,
která přichází ihned v danou chvíli. Možná by stačilo
vzít příklady z předchozích drobných cen a pořádně je
zesílit. Třeba místo toho, aby PH jenom vjeli rovnou do
bouře, vjedou do bouře a díky hrozné viditelnosti
zapadnou rovnou do hlubokého písku. Místo toho,
aby postava byla jenom "pořádně rozhozená," bude
"neúnosně vynervovaná."

POSUZOVÁNÍ PRAVIDEL - musíte rozhodovat o tom,
co je ohledně pravidel přípustné a co ne. Nejčastěji
budete přemýšlet o tom, kdy je zapotřebí hod
kostkami a jestli je to akce překonání, vytvoření
výhody, útok, apod. Také zvolíte náročnost takového
hodu. Rozhodujete o vhodnosti vyvolání, nebo
vynucení a snažíte se mít přehled, jestli všichni u stolu
chápou, co se ve scéně děje. Poskytujete zápletky a
výzvy, které dávají hráčům důvod vaší hře se věnovat.
Popište problémy, kterým čelí, co musí překonávat a
proti komu stojí.

- Posílení opozice. Odstraňte nějaký ten čtvereček
stresu PV, zvyšte jim na 1 scénu dovednost o 1 úroveň,
nebo jim dejte nový aspekt s volným vyvoláním.
- Přivedení dalších nepřátel, nebo vytvoření nového
situačního aspektu, který situaci ještě zhorší.
- Pozdržení. Splnění úkolu potrvá mnohem déle, než se
zdálo.

KDY HÁZET KOSTKAMI - používejte je jenom když
úspěch, nebo neúspěch může přispět do hry něčím
zajímavým. Výsledek musí být vždy jasně pozitivní,
nebo negativní. Nikdy nelze říci, že například při
neúspěchu se nic nestalo. Používejte situační aspekty,
které patří ke scéně a naznačují nějaké problémy a
překážky pro postavy.

- Následek PH. Spíše mírný a pokud není dostupný tak
třeba střední.

ÚSPĚCH ZA CENU - můžete hráčům nabídnout, že i
přes neúspěšný hod dostanou, co chtějí, aby hra
dynamicky pokračovala a zbytečně se nezasekávala na
jednom místě. Tato drobná cena obvykle komplikuje
PH život.

Nic nebrání tomu, nechat samotné hráče, aby sami
popsali, co se stalo. Při selhání při opravě motoru lze
nadhodit: "Tak to se ti vůbec nepovedlo, pořád to
nepojede, co se stalo?"

Pokud váháte, jak závažná má být výrazná cena,
můžete použít míru selhání jako měřítko. To, co se
stane při neúspěchu se potom odvíjí podle toho, o
kolik méně hodí postava v akci na překonání. Vypravěč
si připraví např. varianty pro hod o 1-2 menší, 3-4 a 56.
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NASTAVOVÁNÍ OBTÍŽNOSTÍ - cokoliv, co je o 2 a více
stupňů nad dovedností PH je bude nejspíše stát body
osudu. Cokoliv, co je o 2 a více stupňů pod dovedností
PH bude pro ně naopak snadné. Věci by měly být
náročnější, když jde o hodně a naopak snadnější,
pokud není úkol moc důležitý. Je to lepší, než se snažit
o zbytečný realismus.

- Zkrácení času: pokud PH spěchá, uplynulý čas se
pěkně zkrátí. Bude prostě hotova mnohem dřív, než je
normální.

Snaha o vytvoření výhody v konfliktu, když postavě
nikdo aktivně nebrání by neměla být těžší, než
průměrná (+1), nebo slušná (+2) a stejně tak by
nemělo být těžší umístit aspekt na věc, nebo místo.
Opozice nemusí mít vždy podobu PV. Oponenti
mohou rozmisťovat pasti a překážky, ukrývat věci,
nebo je měnit. Nemusí k tomu být fyzicky přítomni.
Třeba takový hlídač, který na poslední chvíli dálkově
zavře bránu z objektu.

HERNÍ ČAS - to je doba, kterou stráví hráči u stolu a
odpovídá jednotkám v našem reálném světě.

Pokud PH mají příliš mnoho bodů osudu, nebo když
jde o klíčový moment jobu, když je v sázce život, nebo
osudy lidí, když je ohrožen celý náklad, nebo drahý
truck, zvedněte obtížnosti. Když se na postavy dobře
připravuje nepřítel, nebo když k souboji směřovalo
více předcházejících scén, taktéž zvedněte obtížnosti.
To samé proveďte, když jsou PH připraveni špatně,
mají nedostatek času, nebo špatné vybavení.

- VÝMĚNA: čas potřebný k tomu, aby každý účastník
konfliktu provedl nějakou akci, bránil se proti útoku,
případně k tomu, aby se posunul mezi zónami, které
nejsou odděleny výraznými překážkami.
- SCÉNA:
čas potřebný na rozřešení konfliktu,
vypořádání se s nějakou situací, nebo dokončení
určitého cíle. Ve skutečnosti může scéna trvat jenom
pár minut, pokud jde například o rychlou výměnu
názorů, nebo i hodinu, když se jedná třeba o rozsáhlý
souboj, nebo důležitou komplikaci.

Často PH počítají s tím, že nějaká činnost bude určitým
způsobem snadná, nebo naopak velmi náročná.
Překvapte je opakem a vyvolejte v nich otázky. Proč je
ta bedna tak lehká? Proč byl řetěz na bráně tak
ledabyle zamčen? Proč ten starej křáp jede tak
nezvykle rychle?

- SEZENÍ: souhrn všech scén, které odehrajete na jedné
schůzce. Za jedno sezení se obvykle odehraje 1 menší
milník (viz.níže). Takový milník je často například větší
úsek trasy.
- SCÉNÁŘ: více sezení, ve kterých se vyřeší jeden
příběh, nebo cíl nastavený hráčům. To je ve hře Road
Train jeden job (zakázka), nebo více zakázek. Na konci
scénáře se odehraje jeden velký milník. To si lze
představit jako díl v televizním seriálu. Takový díl končí
zpravidla návratem truckerů do Centrály a jejich
domovů k zaslouženým odpočinkům a odměnám.

VYROVNÁNÍ SE S NEOBYČEJNÝM ÚSPĚCHEM - pokud
PH hodí daleko za hranice úspěchu a získají několik
posunů, má vypravěč několik možností:
- Rozmáchlé popisy: popište, jak moc se PH podařil její
kousek. Svařený rám už se nikdy nezkroutí, tuhle
zatáčku ještě nikdo nevybral tak bravurně, členové
kartelu vám lížou paty...

- PŘÍBĚHOVÝ OBLOUK: několik scénářů, obvykle 2-4.
Oblouk by měl přinést výraznou změnu v herním světě,
která vyplývá z vyvrcholení scénářů. Opět, v prostředí
kamionů by to mohlo být třeba dokončení velké
stavby, na kterou několik scénářů postavy svážely
materiál, nebo splacení dluhu mafii. Na konci oblouku
se odehraje významný milník. Součástí dokončení
příběhového oblouku může být zpřístupnění fungl
nových trucků postavám, které až doposud mohly
používat jenom ojeté stroje. Také se může vypravěč

- Přidání aspektu: můžete umístit dobrý aspekt na PH
a darovat mu zdarma výhodu. Třeba při hodu na
nakládání se čtyřmi posuny, když se PH snaží hodit
pytel mouky na korbu bude znamenat, že jich tam za
stejnou dobu nahází o mnoho více, než ostatní a
přitom se vůbec neunaví. Dostane dočasný aspekt
"skvělý nosič."

48

ROAD TRAIN - SPECIAL
rozhodnout, že nabídne hráčům možnost změnit
prostředí z Austrálie do Severní Ameriky, apod.

///// pauza ///// pauza ///// noc = 1 den

- KAMPAŇ: souhrn všeho, co se u stolu stalo během
celé jedné hry FATE. Všechny scény, scénáře i oblouky.
Délka kampaně závisí hlavně na tom, jak baví hráče
hrát a vypravěče ji tvořit.

- Časový tlak. Truckeři musí často dopravit spěšnou
zásilku, materiál se kazí v nevhodném počasí, vezou
cisterny plné vody k obrovskému lesnímu požáru, nebo
prostě musí uspokojit náročného zákazníka. Časový
tlak se také může objevit najednou v polovině scénáře,
pokud PH příliš často odpočívají, spí, nebo se zdržují
jinými činnostmi, než je jízda.

Ke zvýšení napjetí a vytváření překvapení během hry
lze použít čas mnoha způsoby:

Není na škodu, když si vypravěč stanoví přesný časový
termín a odpočítává si, kdy dojde k nějaké negativní
události. "V patách je vám hrozná povodeň, pokud
nepřekonáte most vzdálený asi 50 km dříve, než za 20
minut, bude stržen. Každý posun v hodu na řízení vám
bude trvat 5 minut a ubere asi 5 km..." Každá akce PH
stojí nějaký ten čas, kterého se zrovna nemusí
dostávat.
- Používání času v hodech. Klidně přeskakujte čas, když
se postavám vede dobře, nebo špatně. Pokud
například selžou, přijdou p vzácný čas. Při úspěchu "za
cenu" hráči sice dostanou, co zamýšleli, ale přijdou o
čas, který zrovna hraje významnou roli. Také se mohou
vyskytnout činnosti a překážky, které protahují lhůtu
přes limit. Odměnou může být naopak zkrácení času
při úspěchu, když jsou PH pod tlakem. Tak například
hledáním vody v poušti měli původně postavy strávit
nejméně několik dní, ale protože některá z nich uspěla
se stylem v dovednosti orientace, podaří se jim to už
za pár hodin. Pokud je čas v dané situaci důležitým
faktorem, měl by být využíván k vyvolání a vynucení.
Mary má tedy aspekt "závislost na automatech" a
pronásleduje zloděje, který jí něco odcizil až do kasina.
Je na místě, aby jí blikající válečky a zvuky automatů
na nějakou dobu zdržely.

PŘÍBĚHOVÝ ČAS - je to čas, jak ho vnímají postavy.
Nemá nic společného s reálným časem stráveným
hrou. Vymezuje třeba, jak dlouho postava překonávala
ve svém tahači určitou vzdálenost, nebo jak dlouho
například opravovala světlo. Jedna výměna, která trvá
několik sekund může zabrat třeba spoustu minut
reálného času k vyřešení. Naopak, pokud by konvoj PH
projížděl celé dny ledovou pustinou, lze takové období
prostě přeskočit jednou větou. Pokud dispečer
potřebuje vodítko, může počítat s tím, že soupravy (i
Road Train) urazí průměrně v dobrém terénu asi 100
km/h.
Podle platných zákonů nesmí řidič pracovat (jet) více,
než 5 hodin v kuse. Po této době musí následovat
minimálně 1 hodina pauzy. Pro zjednodušení cyklu si
dispečer prostě dělá čárky po 5 hodinách. Nemusí
zaznamenávat pauzu. Jakmile má 3 svazky po 5
čárkách, může prohlásit, že nastala tma. Ta ztěžuje
viditelnost a přináší chladno (dokonce i v poušti),
reflektory navíc přitahují některé druhy zvířat. S
příchodem tmy tedy truckeři raději spí (viz. pauza a
spánek výše). Hráči mohou k zaznamenávání svých
aktivit používat logbook obsažený v osobních denících.
Zvláště, pokud každý z nich operuje vlastním tempem,
nebo dokonce na jiném místě. Při nedodržení tohoto
cyklu dostává PH +1 nervozity a +1 vyčerpání každou
hodinu.

POSUN v hodech zabírá takové množství času, které se
odvíjí od základní doby, kterou akce měla zabrat. Ve
hře Road Train je nejlepší používat časové jednotky
jako "ihned, chvilka, pár minut, asi půl hodiny, hodinu,
2 hodiny..." Kvůli dodržování cyklu jízdy by měli mít
hráči i dispečer vždy dobrý přehled o hodinách
strávených prací, nebo odpočinkem. Každý posun
nahoru, nebo dolů je potom orientován dle základu
určeného na začátku pokusu o akci.
Takže pokud PH začne vyměňovat kolo s tím, že to
bude trvat asi 1/2 hodiny a její hod je o dva posuny
směrem dolů, výsledný čas se protáhne na 1 a 1/2
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umožňuje jednoduchý způsob, jak měnit časové
tempo třeba během jednoho hodu.

hodiny. Pokud překročí běžný žebříček hodnot FATE,
může se dostat do jiných časových jednotek. Z hodin
se tak stávají dny, nebo naopak minuty.

ČAS A ROZSAH AKCE - hra může někdy dostat úplně
jiné časové rozměry, než je běžné. To může vypravěč
využít hlavně během přestávek mezi joby, pokud si on
i hráči přejí trochu vykreslovat také rodinné a sociální
pozadí truckerů. To je jistě důležitou součástí jejich
životů a podporuje je v přežití nebezpečných situací,
nebo dlouhých a osamělých cest pustinou, či na
dálnicích Ameriky.
Změnou časových jednotek oddálíte, nebo přiblížíte
pohled na děj. Truckeři odpočívající po náročném jobu
se mohou například sejít na slavnosti, nebo trávit s
přáteli čas na pláži, kde jediný hod na komunikaci s
novou přítelkyní může trvat i více dní a vyjadřovat tak
celý románek, který není potřeba rozebírat detailněji.
Jindy si vyrazí PH s rodinou na výlet do hor a může
tam bloudit. Taková akce na překonání s použitím
orientace zabere třeba celý den. Jakmile se ovšem
truckeři vrátí ke své práci, časové jednotky se opět
sledují nejlépe po chvilkách, nebo hodinách.
Maximálně jsou zde dny pro jednotvárnou cestu
nezáživnou pustinou, nebo stereotypní jízdou po
mega-dálnici.

Během nového jobu si Jimmy krátce posedí se svými
kámoši ve snack-baru a postěžuje si na svoje problémy
s novou manželkou. Mary má s takovými věcmi bohaté
zkušenosti a doporučí mu pokec se svým známým
Aborigincem, domorodým šamanem, který žije na
okraji buše. Přestože se zelenáč Jimmy extra nesnaží,
padne mu při použití dovednosti komunikace s tímhle
maníkem průměrný výsledek (+1). Projde si tak trochu
transcendentálním zážitkem.
Dispečerka Zoe popíše, jak se z Jimmyho stal podezřele
veselý chlapík a na několik dní dokázal při jízdě v
konvoji hodit chmury za hlavu. Popíše, jak se potom
dokodrcali do cíle a zaparkovali svoje zaprášené trucky
u farmy poblíž Croydonu. Jimmy uléhá opět na lůžko
ve svém spacím boxu a usíná u romantického filmu s
úsměvem na tváři. Jenže v noci ho vzbudí divné zvuky
a tlučení do kapoty. Rychle rozsvítí, popadne hasák,
který se mu povaluje pod sedadlem a vykoukne ven,
kde spatří v matném šeru jenom záda prchajících
Aboriginců, kteří jsou evidentně v podnapilém stavu.
Záhy zjišťuje, že má propíchané pneumatiky...

Při zásadním milníku si Pavel změnil základní aspekt
svojí postavy Jimmyho z "mladý trucker, co poslouchá
rap," na "trucker, co se zrovna oženil." Monika hodlá
mezi joby přeskočit pár týdnů dovolené, kterou všichni
dostali, ale vidí příležitost ke konfliktu. Navrhne, že
neví, jestli bude moci nový ženáč pokračovat ve svém
dosavadním životním stylu, protože by to mohlo vadit
jeho nové lásce.
To se rozhodne vyřešit konfliktem mezi Jimmym a jeho
manželkou, který představuje několik dnů diskusí a
hádek na takové téma. Konflikt se vyvíjí špatně a
Jimmy se rozhodne odstoupit a přijmout do začátku
nového jobu mírný duševní následek "smutný kvůli
ženě." Jakmile se zelenáč Jimmy objeví mezi truckery,
může jednat zaraženě, je málomluvný, nebo se
nesoustředí na práci a pořád se s ženou dohaduje po
telefonu.

To zelenáče pořádně naštve a rozeběhne se za
výtržníky s hasákem v ruce. Monika rozhodne, že z
toho udělají střet s použitím houževnatosti. Bohužel
kostky nepadnou Pavlovi zrovna nejlépe a výtržníky
nedožene. Ale protože je Jimmy dost rozladěný hlavně
z toho, že mu Aboriginci v jednu chvíli pomáhají a
potom mu takhle poškodí jeho Freightliner, rozhodne
se dobelhat do nejbližšího města a tam s pomocí
dovednosti komunikace vypátrat, co se to tady vlastně
děje.

PŘIBLIŽOVÁNÍ A ODDALOVÁNÍ - existuje způsob, jak
měnit příběhový čas za pomocí bezvadného triku. Ten

Uběhne pár dní, během kterých si Jimmy nejen vymění
svoje pneumatiky, které mu ovšem museli dovézt z
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Croydonu, ale také uspěje ve svém vyptávání a dozví
se, že mladým domorodcům, kteří notně nasávají leží v
žaludku všichni truckeři a to, že jejich šaman nedaleko
odsud jednomu z nich pomáhá je rozzuřilo.

získat nějaký nový trik. Nebo si musí počkat na zásadní
milník.
ASPEKTY A DETAILY - hráči nemají žádnou šanci
poznat, co si vypravěč připravil dopředu. Pokud se
tedy snaží zjistit něco, co si nepřipravil, lze na to
nahlížet jako na nový situační aspekt, příběhový detail.
Pokud uspějí, najdou co hledali. Tato situace je ideální
například, když PH dochází palivo, nebo zásoby a
hledají nejbližší čerpací stanici, či dílnu, apod.

ZASAHOVÁNÍ VÍCE CÍLŮ NAJEDNOU - příkladem téhle
situace jsou například výbušniny. Případná exploze
trhavin, nádrží, nebo cisterny plné nitroglycerinu, či
únik nebezpečného plynu hrozí každému, kdo převáží
nebezpečné náklady. Možná také PH použijí zápalné
lahve v souboji s nepřítelem. Více cílů lze zasáhnout i v
duševním konfliktu, když chcete dořvat třeba skupinu
turistů na kolech, kteří vám neustále překážejí v cestě
a riskují život.

V hodu na komunikaci s obyvateli Croydonu padne
Jimmymu spousta posunů a tak se rovnou dozví, kde
se opíjejí mladí Aboriginci. Zelenáč, co se zrovna oženil
dostane od dispečerky dočasný aspekt "Vím, co jsou
zač." Navečer společně s bytelnou Mary a veteránem
Georgem naplní prázdné lahve hořlavinou a s
molotovovými koktejly vyráží k paři-boudě drzých
mladíků...

Nejjednodušší způsob, jak to vyřešit, je vytvořit
výhodu, nebo aspekt nad celou scénou. Oblast
několika desítek metrů "otrávená plynem" může
zasáhnout kohokoliv, kdo jí prochází, nebo projíždí.
"Uvolněná nálada" ve společenské místnosti truckstopu poblíž New Yorku těsně před vánoci může být
nakažlivá. Takové podmínky nutí k použití dovednosti
v akci překonání pro kohokoliv, kdo se pokusí jít proti
výhodě, nebo situačnímu aspektu. Zkrátka to
nepůsobí poškození, ale zasažené objekty se
komplikují, nebo zpříjemňují život.

ROZHODOVÁNÍ O POUŽITÍ DOVEDNOSTÍ A TRIKŮ pokud narazíte při hraní na krajní případ, ve kterém se
pokouší postavy s dovedností provádět nemožné
kousky, které se jeví jako přehnané, můžete se řídit
následujícím:

Veterán George je uprostřed drsné kanadské rvačky,
která se podobá brutalitě z dob hraničářů. Není nouze
o zlámané nosy a uhryzané uši! Aby všem ukázal, co je
v něm, rozhodne se srazit toho nejtěžšího burana. Ptá
se dispečerky Zoe, kdo je v chladném skladišti
nejsilnější. Monika Tomášovi řekne:

- Pokud je to příliš přehnané, zvažte vytvoření nové
dovednosti.
- Není-li to přehnané, odteď se kdokoliv může
pokoušet o takovou akci s použitím jmenované
dovednosti.
- Nebylo by to přehnané s použitím vhodného triku.

"Vidíš tlusťocha s rezavým plnovousem, v zamaštěných
lacláčích, který všechny o hlavu převyšuje a rozdává
nejkrutější rány, to je medvěd Harry."

S dovedností lze vyřešit poměrně běžné situace a
činnosti. triky jsou tu od toho, aby postavám umožnili
vykonávat speciální a nezvyklé akce. není-li zbytí,
může vypravěč umožnit postavě, aby si za bod osudu
jednorázově takový trik vypůjčila. Lze to popsat
například tak, že si prostudovala nějaké manuály,
nebo promluvila s přítelem (např. mechanikem) na
telefonu. Pokud hráč o takový trik stojí i do budoucna,
musí zaplatit bod obnovy, pokud má vůbec možnost

George mu vyráží vstříc se zaťatými pěstmi, na kterých
vystupují fialové klouby. Ale cestu mu zkříží tři
dřevorubci, Harryho kámoši. Tomáš prohlásí:
"S těmahle tragédama se zdržovat nehodlám, chci
sejmout hlavně Harryho, aby si mě tady navždycky
pamatovali."
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VYVOLÁNÍ - neodrazujte hráče od volného utrácení
bodů osudu příliš vysokými nároky. Na druhou stranu
lze po hráčích požadovat bližší vysvětlení toho, jak
jejich zvolený aspekt ovlivní události.

Monika usoudí, že je to pokus o umístění aspektu na
zónu. Tomáš si háže na komunikaci. Padne mu mizerný
výsledek, což mu nestačí, protože Monika si
poznamenala ještě před hodem, že musí mít alespoň
průměr. Rozhodne se dát Tomášovi úspěch za cenu.
Ten navrhne mírný duševní následek "medvěd Harry
mě celkem děsí."

VYNUCENÍ - během hry by měl vypravěč hledat
příležitosti k vynucování aspektů PH v situacích
podobných těmto:

Bíží se střet. Harry nevybíravě odstrčí svoje patolízaly,
jeden z nich narazí na bednu s železným šrotem. S
chrapotem se řítí se na George.

- Kdykoliv je prostý úspěch v hodu na dovednost
nezáživný.

Někdy bude muset hráč přesně určit, na které cíle v
zóně chce působit a na které ne. Jindy bude muset
sám čelit například ohni, který založí na útěku.

- Kdykoliv má nějaký hráč jeden, nebo žádný bod
osudu.

Hráči, kteří si chtějí vynutit za každou cenu cestu ven z
konfliktu, nedostanou za zasahování více cílů najednou
žádná volná vyvolání. Bez ohledu, zda to odůvodňuje
jeden, nebo více aspektů. Hráč potom musí utratit bod
osudu za každý cíl, na němž chce vynucovat.

- Kdykoliv se hráč o něco snaží a vypravěče napadne
nějaká komplikace spojitelná s jeho aspektem.

RIZIKA PROSTŘEDÍ - truckery a jejich soupravy
ohrožují více překážky na trase a přírodní podmínky,
případně zvěř přebíhající silnici. To může sice postavy
nutit k tomu, aby využili určitou dovednost danou
vypravěčem k akci překonání. Celou situaci lze ale
vyřešit i jinými způsoby. S překážkou lze zacházet jako
s PV:
- Pokud je riziko něčím, co dokáže zranit postavu, nebo
náklaďák, dejte tomu dovednost a nechte to zaútočit,
jakoby to byl protivník.

Ve hře se používají většinou dva typy vynucení. Jedno
vychází z toho, co postava udělá a druhé zase z toho,
že se nachází v nesprávný čas na špatném místě.

- Pokud je to spíše forma, jenž rozptyluje, nechte to
tvořit výhody.

Aby byla mechanika vynucení zajímavá, nabízené
komplikace musí mít dostatečně dramatickou sílu.
Povrchní komplikace, které se postav pořádně netýkají
nemají žádný smysl. Hráči, kteří nabízejí slabá
vynucení, aby získali bod osudu a přitom svým
postavám moc nezavařili musí být přitlačení ke zdi
zesílením jejich návrhu.

PH používají naproti tomu svoje dovednosti, jakoby to
byl nějaký živý soupeř. Matoucí fatu-morganu v poušti
lze porazit dovedností orientace, dobrou komunikací s
centrálou. Pokud riziko prostředí vyžaduje větší snahu
na odstranění, nebo vyhnutí se mu, může dostat svoje
měřítko stresu, případně má možnost snést nějaké
následky. Pokud je ovšem problém příliš velký, scéna
by se měla vyřešit jako výzva.

Protože je pro dispečera těžké, aby si udržoval
dokonalý přehled nad pěti aspekty každé postavy,
může mu pomoci, když bude k vynucení inspirovat
hráče různými otázkami. Například když projíždí
konvoj s nadměrným nákladem po předměstí Perthu:
"A myslíte si, že vyčnívající větve a elektrické kabely na
sloupech vám dovolí projet jen tak?" Hráči sami

ZACHÁZENÍ S ASPEKTY - vypravěč musí kontrolovat
plynutí bodů osudu od něj k hráčům a naopak. Dávat
jim příležitost k jejich utrácení, úspěchům a k
přinášení zajímavých komplikací.
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opravování, polda zase řízení a komunikaci. Mají
jenom 1, nebo 2 čtverečky stresu a stejné množství
případných aspektů.

vymyslí nějaké komplikace a jsou za to odměněni
bodem osudu.
Pokud hráči znají aspekty PV, mohou vynucovat také
na nich. "Takže víte, že ředitel dolu kašle na všechno,
myslíte si, že je mu fuk i to prasklé potrubí?"

PRŮMĚRNÉ
Koncepty: dělníci, nosiči v přístavech, domorodci...
Účel: kulisa, nebo objekt na porážku
Aspekty: 1-2
Dovednosti: 1-2 průměrné (+1)
Stres: žádné čtverečky, jedno-posunový zásah stačí k
jejich vyřazení
SLUŠNÉ
Koncepty: veteráni, gangsteři, pojišťováci...
Účel: odebrání bodů osudu PH, nárůst stresu
Aspekty: 1-2
Dovednosti: 1-2 průměrné (+1), 1 slušná (+2)
Stres: 1 čtvereček

DOBRÉ
Koncepty: legendární truckeři, maršálové, inženýři
Účel: odebrání více bodů osudu PH, nárůst stresu
Aspekty: 1-2
Dovedn.: 1-2 prům.(+1), 1 sluš. (+2), jedna dobrá (+3)
Stres: 2 čtverečky

Tvorba opozice
Postavy vypravěče se staví mezi postavy hráčů a jejich
cíle. Je důležité, aby hráči prožívali napětí a cítili
nebezpečí, ale není správné, aby se jim neustále nic
nevedlo, nebo aby pořád umírali v důsledku příliš
silných PV.
Postavy vytvořené dispečerem nepotřebují kompletně
vyplněný deník, jaký mají PH. Dispečer nepotřebuje
tolik informací, protože PV nejsou tak často ve středu
pozornosti, jako postavy. Nejlepší je se zaměřit hlavně
na ty údaje, které potřebuje vypravěč znát pro setkání
s postavami v daném příběhu. Ostatní lze doplňovat
až za běhu, nebo když se ukáže, že PV je důležitá.

SKUPINY
Kdykoliv je to vhodné, tvoří bezejmenné PV davy a
skupiny. To snižuje zátěž na vypravěče. Se skupinou se
zachází jako s jednotlivcem. Hody kostkou rozhodují za
celý tvar. K tomu je vhodné využívat pravidla o
skupinové spolupráci.
Když dostane skupina zásah, posuny navíc nad počet
nutný k vyřazení jedné PV se přesunou na další PV. Tak
mohou PH vyřadit během jedné výměny i
několikahlavou skupinu. Pokud dostane skupina tolik
stresu, že jí to zredukuje na jediného člena, může být
přiřazen k další skupině, nebo uteče. Bezejmenné PV
ostatně utíkají často.

BEZEJMENNÉ PV - většina postav vypravěče, které se
v příběhu jenom mihnou. Mohou to být náhodní
prodavači v čerpací stanici, mechanik, který přijel ve
vyprošťovacím trucku, nebo třeba truckeři
odpočívající ve společenské místnosti truck-stopu. Tito
bezejmenné PV nejsou pro postavy skutečnou výzvou
a slouží spíše jako kulisy, nebo ke krátké interakci,
která nemá nijak vážné následky pro příběh. Pokud
jsou k nim vztažené nějaké hody mají tu nejnižší
obtížnost. Slouží k odvedení pozornosti, nebo k
přinucení PH aby směřovali tam, kam si vypravěč
naplánoval.

Truckery přepadne asi 6 pankáčů, jenom proto, že
zabočili do ulice ve čtvrti, kterou si přivlastňují. Pankeři
jsou bezejmenné PV s průměrnou (+1) dovedností
houževnatost. Slušná houževnatost veterána George
by mu za normálních okolností umožnila jednat jako
prvnímu, ale Monika usoudí, že pankáči jsou neustále
nažhavení k výtržnostem a hledají svoje cíle. Proto jsou

Pro tyto PV stačí určit pár hodnot základních
dovedností. Průměrný šofér bude mít řízení a
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také hodně rychlí. Jde o šestičlennou skupinu, takže
průměrná (+1) dovednost houževnatost se zvedne na
fantastickou (+6).

Nejtypičtější pomocnou PV je třeba pravá ruka hlavní
záporné postavy. Na druhou stranu to nemusejí být
jenom nepřátelé, ale i rodina PH, kontakty, mechanici,
nebo jiní truckeři. Tyto PV sice nejsou základem pro
rozřešení hlavního problému dobrodružství v jobu,
jsou součástí cesty, protože poskytují pomoc,
představují zásadní problém, nebo mají prsty ve
vedlejší zápletce.

Monika je na začátku boje rozdělí na 3 dvoučlenné
skupiny, pro každou PH jednu partu. Pokud tedy někdo
z trucker v souboji udělí skupině alespoň jeden posun,
odpraví tak jednoho jejího člena.

BEZEJMENNÉ PV JAKO PŘEKÁŽKY - stačí dát postavám
vypravěče nějakou obtížnost pro jejich překonání, jako
by to byli neživé věci. Tak lze jejich konání vyřešit
jedním hodem. Pokud je situace komplikovanější, lze
místo toho přejít do výzvy.
George chce přesvědčit skupinu lesních dělníků poblíž
Denveru, že jejich stávka akorát všem zkomplikuje
život. Monika nechce řešit přesvědčování každého
dělníka zvlášť, takže z toho udělá výzvu.

Pomocné PV jsou tvořeny podobně jako bezejmenné
PV, ale mají typické vlastnosti, jako postavy. To
zahrnuje základní koncept, problém, jeden, nebo více
aspektů, jeden trik a měřítko nervozity a vyčerpání o 2
čtverečcích. Měli by mít 4 až 5 vhodných dovedností.
Pokud jim nějaký trik umožňuje mít čtverečky stresu
navíc, tak jej dostanou. Mají 1 drobný následek a lze
jim přidat i 1 mírný.

Kroky výzvy budou: přiblížení se ke dřevorubcům
(nakládání), navázání řeči (komunikace), pozdravení
se s jejich předákem - starým známým (kontakty).
Půjde o skvělou pasivní opozici naštvaných dělníků
(+4).
Pokud hráči chtějí, mohou i těmto příliš nevýznamným
PV dávat jména. Může se stát, že se PH rozhodnou
blíže poznat, nebo prozkoumat pouličního poldu,
nebo prodavačku v chrome-shopu. Není nutné hned
tyto PV mechanicky měnit i když je tu možnost povýšit
je na pomocné PV. Ale pokud jim dispečer dá jméno,
stále platí, že je lze odrovnat jedním útokem.

Dovednosti pro pomocné PV by měli dodržovat
sloupec, kde je jedna skvělá dovednost, jedna dobrá,
slušná a průměrná.
- Nejlepší dovednost PV může překonat o 1, nebo 2
úrovně nejlepší dovednosti postav. Ale pouze v
případě, že je její rolí poskytnout závažnou opozici.
Spojenci postav by měli být na podobné úrovni, jako
tyto PV. Častým jevem bývá pravá ruka nepřátelského
bosse, která je lepší než samotný šéf, co se týče
houževnatosti. Naopak boss může vynikat v
komunikaci a kontaktech.

Pumpař (průměrný)
Aspekty: zaplať a táhni dál
Dovednosti: komunikace +1
Pouliční gangster (slušný)
Aspekty: vypatlanec, hned vyletí
Dovednosti: kontakty +1, houževnatost +2

ODSTOUPENÍ: pomocné PV by neměli v souboji
zůstávat až do jeho hořkého konce. Místo toho se
budou raději snažit zmizet, pokud se situace pro ně
nevyvíjí dobře. Hlavně na začátku jobu / příběhu.
Odstoupení je nejvýhodnější ve formě nějakého útěku,
zmizení. To umožňuje příští, důležitější konflikt. PV
dostanou za odstoupení také 1-2 body osudu a to je
činí silnější pro příští setkání. Navíc tak dispečer
ukazuje hráčům, že odstoupení může být dobrým
manévrem a celkově se tak dramatizuje děj.

Pilot vrtulníku (dobrý)
Aspekty: cítí se důležitý, zná bezvadně Outback
Dovednosti: opravování +1, orientace +2, pilotování +3

POMOCNÉ PV - mají svá jména a o něco více detailů.
hrají pomocnou roli ve scénářích. Často mají nějaký
odlišný znak ve vztahu k PH, nebo PV, který je odlišuje
od ostatních. Mohou se odlišovat také zvláštní
schopností, důležitými cíli, nebo rolemi v příběhu.
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Todd McCarthy, zkušený mechanik
Aspekty: bývalý mariňák, s každým kámoš, dědek
Dovednosti: opravování +4, houževnatost +3,
nakládání +2, kontakty +1
Triky: mechanik

Paco Sanchez, legendární trucker
Aspekty: texaský veterán, austrálie jo?, nikdo mě
nepředjede, na koho čumíte?, miláček poldů
Dovednosti: řízení +6, houževnatost +5, opravování +4,
nakládání +3, orientace +2, kontakty +1

Dave Delaphlane, skater
Aspekty: teenager, znalec čtvrti, fanoušek Hard-Core
Dovednosti: houževnatost +4, kontakty +3,
orientace +2, komunikace +1
Triky: nezničitelný

Stres: nervozita 5 čtverečků, vyčerpání 4 čtverečky
Triky: agresivita, psychopat, individuum

Bud, gorilka
Aspekty: velký černoch, mlátička, ošklivý
Dovednosti: houževnatost +4, komunikace +3,
kontakty +2, řízení +1
Triky: vazba

Hraní protivníků
VYVAŽOVÁNÍ - dispečer se vždy snaží najít rovnováhu
mezi rychlým zničením postav a tím, aby naopak PH
snadno prošly skrze tuto opozici. Pokud se ovšem
nejedná o skupinu poskoků, kteří jsou k tomu určeni.
Je důležité pamatovat nejen na úrovně dovedností PV,
ale také na jejich počty a důležitost.
- Není dobré přečíslovat PH, pokud PV nemají nižší
dovednosti.
- Pokud se PH hodlají spojit proti jednomu protivníkovi,
ten by měl mít nejvyšší dovednost alespoň o 2 úrovně
výše, než je to nejlepší, co postavy dokážou použít.
- Ve scéně by měla být vždy jenom jedna PV.
Pomocným PV lze dát libovolně vysoce hodnocené
dovednosti.

HLAVNÍ PV - stejně jako PH mají kompletně vyplněné
osobní karty, včetně 5 aspektů, celým rozsahem
dovedností a s triky. Jsou nejdůležitějšími bytostmi v
životě truckerů, protože představují nejlepší spojence,
nebo nejdrsnější opozici. Protože mají hodně aspektů,
nabízejí větší možnosti interakce, mají nejvíce
možností vyvolávat, nebo být cílem vynucení.

- Většina protivníků, se kterými se během sezení Ph
střetnou, by měla být bezejmenná, s 1, nebo 2
pomocníky.
- Bezejmenné a pomocné PV znamenají kratší
konflikty, protože to vzdají dříve, porazit, nebo obelstít
hlavní PV trvá déle.

- Může se stát, že díky tomu, jak se zápletka a job
rozvíjí, některé pomocné PV se změní v hlavní PV.
Hlavní PV bojují i za cenu vlastního skonu. V zásadě lze
všechny hlavní PV rozdělit ještě na ty, která jsou
statická a jejich hodnoty jsou neměnné a na ty, která
rostou během kampaně společně s postavami a
zvedají si úrovně svých dovedností, tak jako PH. Těm
prvním dá vypravěč asi o 2 příčky vyšší hodnocení
dovedností, než mají zrovna postavy ve svých
nejvyvinutějších. Ty druhé vytvoří se stejnými
hodnoceními, jaké postavy zrovna mají.

VYTVÁŘENÍ VÝHOD PRO PV - je snadné upadnout do
stereotypu používání opozice k odstranění PH a
utápět se v sérii konfliktních scén, dokud není někdo
poražen. Nicméně je potřeba si pamatovat, že PV
mohou vytvářet výhody stejně, jako PH. Protivníky lze
používat k vytváření scén, které nejsou nutně o
zastavení PH, ale o snaze získat o nich informace a
shánění volných vyvolání. Záporáci si mohou s
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mohou doprovázet. Toto se odehraje v centrále. Sem
se obvykle dostaví ve svých strojích truckeři po
zaslouženém odpočinku ze svých domovů. Briefing
začíná brzy ráno. Může to být hodinová schůze, nebo
rychlé předání papírů od operátora na vrátnici.
Truckeři dostávají informace o tom, kde a jaký náklad
mají vyzvednout a kam se poveze. Obvykle budou
přepravovat všichni stejný materiál, nebo stejné
kombinace návěsů. Také se může jednat o opravdu
náročnou akci, kdy všichni tlačí a táhnou jeden
extrémní náklad, obklopeni doprovodnými vozidly.

postavami dát klidně snídani před truckem v buši a
vytáhnou na ně hody na komunikaci. Nebo namísto
přímého soupeření na dálnici mohou PV prozkoumat
tahače postav, možná jim je nějak poškodit a potom
utéct.
PV mají výhodu domácí půdy, pokud jim PH jdou
naproti, nebo vstupují prostě do jejich obvyklého
teritoria. Takže, když se vytváří situační aspekty, PV
mohou být předzásobeni volnými vyvoláními, pokud
dává smysl, že by na to měli čas.

ZMĚNA DĚJIŠTĚ KONFLIKTU - protivníci budou
mnohem zajímavější, když se budou snažit postavy
dostat různými způsoby. Duševní konflikt například, je
stejně efektivní, jako ten fyzický. Pokaždé je dobré
zauvažovat nad silou PV a případně je spojovat do
skupin a volit vhodné strategie konfliktu, které jim
dávají největší výhody.
Například, někdo, kdo pronásleduje veterána George
ho nebude chtít konfrontovat svým truckem, ani
fyzicky, protože řízení, ani houževnatost nejsou jeho
přednostmi. Na druhou stranu není George tak
schopný odolávat slovním výpadům a urážkám.
Jimmyho - truckera, co se zrovna oženil ovšem nejspíš
snadno sejme v souboji zblízka kdejaký klubový rváč,
protože má nízkou houževnatost.

Už při briefingu může být do týmu nasazena nějaká
PV, jako jsou závozníci, speciální mechanici, policisté,
průvodci, nebo třeba jenom dcera šéfa, co potřebuje
kousek svézt. Dále se objevují další PV, včetně těch,
kteří budou úkol postavám znemožňovat. Tito
záporáci mohou být kýmkoliv, většinou řidiči
konkurenční logistické firmy, ale často zkorumpovaná
policie, gangsteři, domorodci, silniční piráti, magoři
žijící v pustinách, ekologičtí aktivisté, nebo třeba
skupina rozjetých teenagerů. Někteří budou chtít
vyjednávat, zatímco jiní budou jednat rovnou
agresivně.

SCÉNY, SEZENÍ A SCÉNÁŘE
Pokud jste vytvořily postavy, vyjasnili si, kde truckeři
začnou svou kariéru a ve kterém městě bude jejich
centrála, máte vytvořeno spoustu PV, je načase pustit
se do prvního jobu.

DEFINICE SCÉNÁŘŮ - scénář je jednotkou herního
času, která obvykle trvá od 1, do 4 sezení. Je tvořený
množstvím oddělených scén. Konec scénáře by měl
zahrnovat významný milník a tím umožnit postavám
vylepšit se v tom, co dělají.

Scénáře nemají jenom jeden konkrétní a správný
konec. Ve většině sice figuruje jako hlavní cíl dotažení
nákladu do cílové destinace, nebo třeba vyproštění
jiných souprav patřící firmě, ale cest k tomuto, včetně
zbavení se otravů a komplikací může být více. PH
možná nevyřeší problém, který se váže s jobem, nebo
jej vyřeší tak, že pro ně bude mít negativní následky.

Ve scénáři budou PH čelit nějakému velkému,
naléhavému problému, který se bude týkat jich
samotných, nebo bude spojen s převáženým
nákladem a komplikacemi a ten se budou snažit
vyřešit. Scénář obvykle zahájí dispečer představením
jobu a upozorněním na nějaké problémy, které ho

Scénář končí po odevzdání nákladu a vyřešení
problému. Pokud se nelze komplikací už v žádném
případě zbavit, může být také ukončen. Následující
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scénář se může vztahovat k tomu předešlému, nebo
může být úplně o něčem jiném.

- Ukazuje aspekt na nějaké potencionální ohrožené
postavy?

NALEZENÍ PROBLÉMŮ - tvorba scénáře
nalezením dobrého problému pro postavy.
nemůže být ignorován a pokud nedojde
vyřešení, musí mít pro PH vážné, nebo
následky.

začíná
Takový
k jeho
fatální

- Popisuje aspekt nějakou spojitost, nebo vztah, který
může postavě způsobit problém?

K tomu vypravěči pomohou aspekty postav (přpadně
jejich trucků - viz Speciality), které ukazují co je na
každé postavě důležité, popisují, s čím je v herním
světě spojená a popisují její jedinečné rysy. Jsou zde
také aspekty míst a PV. Opakování těchto motivů
pomáhá posilovat dojem reálného světa a udržuje
hlavní myšlenku v popředí. Problém vztažený k
aspektům postavy lze považovat za vynucení, které se
bude týkat všech a jenž není možné snadno vyřešit.

- Popisuje něco, nebo někoho důležitého, co může být
ohroženo?

- Mluví aspekt o nějakém prvku z pozadí postavy, který
se může vracet, aby jí pronásledoval?

Bytelná Mary z Perthu má aspekt "Je pěkně držkatá",
což pro ní může znamenat velký problém v každém
truck-stopu, ve kterém již přebývala, protože si to
zdejší muži nenechají jen tak líbit.
Veterán George z USA má aspekt "Ve zralém věku", to
mu může způsobovat problémy třeba v případě, že se
postavy rozhodnou změnit zaměstnavatele, který
preferuje jenom mladou krev.
Zelenáč Jimmy má nový aspekt "trucker, co se zrovna
oženil" a to může znamenat velký problém například
při dlouhém jobu, když se dozví, že jeho žena bude
zrovna rodit a přeje si ho mít při tom v blízkosti.

Problémy a herní aspekty - hlavním herním aspektem
truckerů je, jak již bylo řečeno, "bezohledná
konkurence." To bude zasahovat všechny postavy a
velké množství PV. Je méně osobní, ale neznamená to,
že by se řídce vynucoval.

Ne každý z problémů nutně musí zasahovat velkou
část herního prostředí. Mezilidské vztahy mohou mít
na PH stejný dopad, jako třeba zastavení hlavního
oponenta. Získat něčí respekt, nebo vyřešit
dlouhodobý spor mezi postavami může získat stejnou
pozornost, jako dokonalý plán nejnebezpečnějšího
nepřítele. Lze nasadit i 2 problémy. Jeden se bude
týkat akcí záporáků a druhý toho, co se odehrává v
životech a v hlavách truckerů. Přičemž jedno je hlavní
zápletkou a druhé vedlejší.

Všechny problémy ve hře se sice nemusejí týkat PV, ale
je dobré mít možnost ukázat přímo na konkrétní
osobu, která má zájem na tom, aby se děj ubíral jiným
směrem, než si postavy přejí. Vypravěč si může pomoci
odpověďmi na podobné otázky, jako jsou tyto:
- Jakou hrozbu pro PH problém představuje?
- Kdo je spolutvůrcem problému a co všechno je
ochotný udělat, aby svůj úmysl prosadil?
- Kdo další má zájem na vyřešení problému a jak moc
může jeho činnost postavám uškodit (pomoci) ?

Problémy a aspekty postav - zde jsou některé otázky,
které vypravěči pomohou při vymýšlení problémů z
aspektů postav:

- Co je dalším krokem k vyřešení problému a co jeho
vykonání ztěžuje?

- Kdo může mít s postavou problém kvůli tomuto
aspektu?

Protože je problémem "bezohledná konkurence" může
znamenat, že stejný job dostala také jiná firma, jejíž
konvoj se bude snažit PH předhonit a být v cíli dříve.
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Jindy se může stát, že takoví PV budou sabotovat
mosty, nebo uplácet mechaniky a obsluhu čerpacích
stanic, která se bude zdráhat v poskytnutí služeb.

starobylých skal s podivnými hieroglyfy, které se
nacházejí poblíž Alice Springs. Na tomhle výletě se
celkem dobře skamarádí.

Konkurenční firma neváhá v krajním případě využít
jakýchkoliv špinavých triků, pokud jí jde o zachování
existence, zvláště, když stojí na pokraji krachu. To
zahrnuje i nasazení falešných stopařů, svalení
způsobené havárie zfalšovanými snímky na PH, nebo
dokonce rovnou přímá snaha o střetnutí trucků a
vyřazení strojů jejich poškozením.

ASPEKTY POSTAVY A PROBLÉMU
- Naznačuje problém nějaké ohrožení pro vztahy s
ostatními?
- Pokud postava bude svůj problém řešit, dotkne se to
nějak jiné postavy?
- Má někdo, kdo je s problémem spojený, nějaký důvod
se na PH kvůli jejím problémům zaměřit?

Spojování problémů s aspekty - vytvářejí se problémy
mezi dvěma aspekty. To umožní spolehlivě zasáhnout
více postav. Jsou 2 základní formy: spojování aspektů
dvou postav a spojování problému s aspektem jedné
postavy.

DVA ASPEKTY POSTAV
- Staví tyto aspekty postavy proti sobě, nebo naznačují
nějaké pnutí mezi nimi?
- Je tu nějaký druh nesnází, do kterých se kvůli těmto
aspektům mohou obě dostat?
- Má jedna postava vztah, nebo spojení s něčím, co by
mohlo být problémem pro tu druhou?
Jeden, nebo dva problémy pro takovéto využití ve
scénáři bohatě stačí. Není potřeba vždy zapojovat
tímto způsobem každou PH. Nejlepší je střídat
pozornost tak, aby každý měl možnost blýsknout se,
nebo být v popředí příběhu.

- Ukazují aspekty na nějaký prvek z minulosti, který by
mohl prosakovat?
- Je tu možnost, že by se kvůli těmto aspektům štěstí
jedné PH stalo neštěstím pro tu druhou?

O zelenáči Jimmym je známo, že často razí na
podezřelá místa, což naznačuje jeho aspekt "klubová
scéna." Protože problémem pro všechny je bezpochyby
"bezohledná konkurence," může se snadno přihodit, že
agent konkurenční firmy nenápadně nasměruje
policejní kontrolu k tomu, aby Jimmymu udělali jakoby
náhodný test na návykové látky. To může Jimmymu
docela zavařit, pokud si včera neodpustil pár prásků s
kámošema...

Protože George má aspekt "děsivé sny" a Mary zase
"je pěkně držkatá", může se stát, že po noci, kterou
všichni truckeři strávily u společného ohně se Mary
pořádně do George pustí, když jí budil ze spaní.
Protože je bytelná Mary "závislá na automatech" a
ještě k tomu "pořád kontroluje tahač," může to pro ní
a možná pro celý tým znamenat pořádné zdržení,
kdykoliv se rozhodnou zaparkovat k občerstvení ve
Steak-House.
Veterán George má aspekt "líbí se mi v Austrálii" a
bytelná Mary zase "krev Aboriginců," může se stát, že
se při nějakém volnějším jobu domluví na prohlídce
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Příběhové otázky

Vytvoření opozice

Vypravěč nyní vytvoří sérii otázek, které bude chtít ve
scénáři vyřešit. Čím více jich bude mít, tím delší scénář
bude. Během jednoho sezení se odbude většinou 1 až
3 příběhové otázky. 4 - 8 otázek zabere klidně i 2
sezení. A pokud je jich položeno ještě více, mohou
zasahovat do dalšího scénáře, což ale není nic
špatného.

Pokud dosud není vymyšlena jedna PV, nebo celá
skupina, je potřeba vymyslet opozici, která bude
pasovat do zvolených klíčových otázek. Je potřeba
vytvořit jejich motivace a cíle, důvod, proč stojí proti
postavám. Vypravěč by měl být schopen odpovědět
na následující otázky pro každou pojmenovanou PV ve
hře:

Obecný formát pro tyto otázky je: "dokáže / chce
postava dosáhnout cíle?"

- Co potřebuje? Jak jí to PH mohou pomoci získat, nebo
jak jí stojí v cestě?

Každý problém, se kterým dispečer přijde, bude mít
jednu hasnou otázku: "Dokáže postava vyřešit tento
problém?" Zároveň musí zajistit překážky, které činí
obtížné problém vyřešit. Otázky se neobejdou bez
detailů, jako jsou různá jména, místa, důvody, atd.

- Jakým způsobem tato potřeba způsobuje problémy?
- Proč nelze PV i s jeho problémy prostě obejít /
přehlížet?
Monika si prohlíží příběhové otázky. Přemýšlí o PV,
které by mohla zodpovědět:
- Maryin bývalý manžel (v pozadí)
- Šerif pohraniční hlídky na Mexické hranici (podpůrná)
- Cizí trucker se stejným jobem (podpůrná)
- Pojišťovací agent (podpůrná)
- Zkorumpovaný maršál státní policie (podpůrná)
- Boss cizí logistické firmy, který vymyslel celý plán na
to, jak se zbavit prosperujících postav (hlavní)

Protože Jimmy má problém s tím, že "je trochu zbrklý,"
ale Mary zase aspekt "pořád kontroluje tahač," může
se stát, že v situaci, kdy se bude chvátat, udělá zelenáč
Jimmy závažnou chybu a Mary zase bude bude
zdržovat s měrkou na olej.

Pokud přichází dispečer ke stolu, nemusí mít vše pevně
dané a vytvořené. Kdykoliv lze převézt výhody tvořené
hráči na aspekty PV.

Příprava první scény
Nejlepší je vzít jednu příběhovou otázku, vymyslet
něco, co jí pořádně vykreslí a toto předhodit
postavám. Také je potřeba jim naznačit, že otázka
potřebuje vyřešení. Musí mít něco, co je žene kupředu
a dává jím důvod být aktivními. V dlouhodobé
kampani může být hned na začátku potřeba řešit
nedokončené záležitosti z předešlých sezení. To
pomáhá utvářet dojem návaznosti.

Mohou tak vyvstat 2 příběhové otázky: "Projeví se
během jobu Jimmyho chyba?", "Jak moc Mary svou
důsledností zdrží celý konvoj?" Určitě se to nebude líbit
zákazníkovi, který dostane svoje zboží pozdě. Také
může vzniknout napětí mezi oběma postavami:
"Nepohádají se truckeři mezi sebou, když jeden bez
okolků, i když s chybami naskočí do kabiny tahače,
zatímco druhý zdržuje?"

Monika přemýšlí, zvažuje příběhové otázky, které by jí
napomohly k popsání úvodní scény:
- Maršál zaklepe na Jimmyho dveře a předá mu
předvolání na policejní stanici.

Pokud vznikne velké množství příběhových otázek,
nemusí se všechny zodpovědět během jednoho
scénáře. Nezodpovězené lze využít jako předzvěst k
dalšímu dobrodružství za volantem. Ve skutečnosti je
to vlastně způsob, kterým se vytvářejí silné příběhové
oblouky.

- George dostane od cizího Bosse návrh na job a musí
se rozhodnout, jeslti ho přijme.
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Rozhodne se začít první scénou, protože má dojem, že
pokud se postavy budou snažit zapojit návěsy ke
splnění jobu, bude jim určitě chybět zelenáč Jimmy,
který má zrovna nějaké popotahovačky s poldy na
stanici. I když se z toho Jimmy vyvlíkne a bude chvátat
za svým týmem, bude mít zpoždění a navíc na sebe
strhne pozornost všech dopraváků v okrsku.

položit několik upřesňujících otázek. Ty mohou znít
například takto: "O čem se budete bavit?" , "Co jsi
ochotný udělat za kýžené informace?"
Vždy, když musí dispečer vymyslet účel scény sám, je
dobré vrátit se k příběhovým otázkám a představte
situaci, která povede k jejich vyřešení. Tímto
způsobem se příběh vždy dobře posouvá kupředu.

Hráče lze požádat, aby přispěly k otevření úvodní
scény. Mohou doplnit chybějící detaily a získat tak
větší zájem o to, co se děje hned na začátku.

Monika ukončila předchozí sezení tak, že George
odhalil, že jejich zaměstnavatel bude spíše jejich
nepřítelem a Jimmy zase přišel na to, že celé problémy
s pohraničníky jsou jenom smyšlené. Monika se
rozhoduje, jak začít příští scénu. Zdá, se, že ze všech
těch tlaků jsou postavy pořádně vynervované a na tom
lze stavět. Rozhodne se, že dalšími událostmi by mohly
být postavy směrovány ke snaze zbavit se podivného
nákladu, ale bude jim v tom bránit hlídka
pohraničníků, která se tahá za Jimmym, truckerem, co
se zrovna oženil.

Scény
Základní časová jednotka, která může trvat pár minut,
nebo hodin. Během této doby se hráči snaží dokončit
něco důležitého. Odehrané scény se skládají do sezení
a dále pak do scénářů, příběhových oblouků a
kampaní. Důležité je, že scéna se odehrává na jednom
místě. Jakmile se postavy zaměří na jiný cíl a přesunou
na nové místo, začíná nová scéna. K nové scéně
výjimečně dochází i při přeskočení času na jednom
místě (třeba když truckeři čekají na příjezd
vyprošťovacího tahače, apod.). Vypravěč musí dobře
kontrolovat, kdy scény začínají a končí. Setrvávat v
jedné scéně má smysl jenom, dokud hráči o ně mají
zájem a užívají si je. Jakmile se začínají nudit, je
nejvyšší čas přejít k další scéně.

ZAHAJOVÁNÍ SCÉN - když dochází k zahajování scény,
je dobré ujasnit si dvě základní otázky:
Není nutné sledovat každý okamžik děje. Pozornost
hráčů se udržuje hlavně tím, že vypravěč přeskakuje
nezajímavé časové úseky. Není potřeba popisovat, ani
mechanicky řešit několikahodinovou jízdu po dálnici,
nebo chůzi k nejbližší pumpě, s kanystrem v ruce. Děj
se může rovnou posunout až k zajímavému místu
plnému zajímavých výzev.

- Co je účelem scény?
- Jaké zajímavé věci se stanou?
Zodpovězení první otázky je nejdůležitější, protože
čím jasnější je účel scény, tím snadněji jde poznat, že
už skončila. Dobrá scéna se točí kolem konkrétního
konfliktu, nebo dosažení konkrétního cíle. Jakmile
postavy uspějí, nebo selžou ve svém snažení, scéna
končí.

Není na škodu také zahájit scénu velkým překvapením
pro hráče: "Hned za zatáčkou zjistíte, že silnice je
zavalena kameny," "Jakmile vlezeš do obchodu vedle
čerpací stanice, stáváš se svědkem přepadení."

Obvykle hráči sami sdělí, co je účelem scény, protože
říkají, co se chystají udělat. Takže, pokud řeknou
například, že se vydají s cisternami k hořícímu
předměstí, scéna je ukončena, jakmile hasiči požár
zlikvidují, nebo přečerpají vodu.

UKONČOVÁNÍ SCÉN - mohou se ukončovat tak, jak se
začínají. Vypravěč scénu utne v momentě, kdy postavy
dosáhnu jejich účelu, nebo když se zajímavá akce
rozřeší. Zájem o další scénu pomáhá udržet, když

Pokud ale vypravěč nechápe souvislosti s jednáním a
rozhodováním postav, když některá z nich například
prohlásí, že jde do snack-baru za svým přítelem, může
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zůstane s ukončováním té současné nějaký náznak
nevyřešeného. Většina scén skončí tak, že PH
dosáhnou cíle, nebo zvítězí v konfliktu. Nejspíš je tu
ale něco dalšího, co chtějí dělat potom. Pauzu mezi
scénami lze využít ke zhodnocení situace a k
rozhovoru o tom, co hráči chtějí dělat teď.

Monika vidí pár možností, jak z toho ven:
- Naštvaný šerif se spojí s Maršálem a vyzbrojí proti
ujíždějícímu konvoji komando s vrtulníkem a
opancéřovanými vojenskými Hummery.
- Postavy se bude snažit zastavit pojišťovací agent,
kterého platí Boss konkurenční firmy. Na bývalém
manželovi Mary vyžebrá nějaké nepravosti ze staré
nehody a bude se snažit bytelnou Mary zadlužit tak,
aby o všechno přišla co nejdřív.

Scénář ve hře
Vpravěč má nyní všechno k započetí skvělého
dobrodružství, ale nesmí zapomínat na to, že věci se
vyvíjejí vždy trochu jinak, než s tím počítal. PH mohou
nenávidět PV, které měli být jejich přáteli, nahází
ohromné úspěchy tam, kde se měli zadrhnout,
tajemství odhalí příliš brzy, apod. Vypravěčem
připravené věci by ovšem měli hře pomoci vždy, když
postavy udělají něco neočekávaného. Příběhové
otázky jsou dostatečně tvárné, aby je bylo možno
zodpovědět mnoha způsoby. Nezajímavé prvky lze
rychle vymazat a nahradit je něčím, co se vymyslí za
běhu.

- Boss konkurenční firmy se bude snažit zařídit skrze
své známé, aby most na trase byl uzavřen z důvodu
oprav, což konvoj pořádně zdrží.
Monika se rozhodne pro třetí možnost, protože je
nejméně komplikovaná Trucky postav narazí na
překážku se kterou nepočítali, to je zdrží i bez dalšího
použití běžných poldů, Maršál může mezitím v rychlém
jeepu obklopen komandem ujíždět někam napřed,
zatímco pojišťovací agent projíždí starý počítač Mary,
který zapomněla kdysi u bývalého manžela.
ROZŘEŠENÍ SCÉNÁŘE - scénář skončí, jakmile je
odehráno dostatečné množství scén, které zodpoví
většinu příběhových otázek, které byly vymyšlené na
začátku. To většinou zabere více herních sezení.
Nerozřešené příběhové otázky lze nechat na příště,
nebo na ně zapomenout, pokud hráče nevtáhli.
Konec scénáře většinou zahrnuje i "velký milník," což
je příležitost k tomu, aby truckeři například změnili
místo působení a dostali možnost ke získání fungl
nových strojů.

Příběhové oblouky

Monika předpokládala, že scéna ve které pohraniční
hlídka dožene konvoj postav skončí tak, že po krátkém
strkání PH zastaví, ukážou svoje papíry a mezi
strážníky se najdou úplatní, nebo čestní muži, situace
se vyřeší ukončením jejich pronásledování. Jenže hráči
se rozhodli hned na začátku jít tvrdě do otravných
poldů a všechny je za pomocí svých náklaďáků
nakonec vyřadili. Policejní auta skončila všechna
někde v písku mimo silnici.

Při sezení lze sice odehrát jeden job. Nebo chtějí
všichni prožívat delší příběhy a dostávat náročnější,
dlouhodobé zakázky. Tomu se říká "příběhový
oblouk."
Je to kompletní linie se spoustou témat, situací,
protivníků, obyčejnými obyvateli a se zakončením. To
vše bude trvat zhruba 2 - 5 sezení. Není potřeba mít
všechno naplánované, ale je nutné mít představu o
tom, jak věci začnou a skončí a co se může stát mezi
tím.

Šerif hlídek si je teď jistý, že PH prchají před
spravedlností a ačkoliv Monika (dispečerka Zoe)
počítala s tím, že se nakonec postaví úplatnému
Maršálovi a zastane se truckerů, teď vypadá situace
jinak.

Oblouk může být zakončen s rozřešením zápletek,
nebo může pokračovat dalším obloukem, který
navazuje. Tomu se říká kampaň.
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- Pořídit si nový trik, za předpokladu, že postava má
ještě nějakou obnovu (nelze jít pod obnovu 1).

Kampaně

- Přejmenovat jeden aspekt postavy, (nebo trucku),
který není jejím základním konceptem.

Pokud je několik příběhových oblouků spojeno, nebo
když příběh přesahuje scénáře, jde o kampaň. Taková
kampaň má společné téma a zabírá celé měsíce a
roky, než skončí. Stačí však naplánovat vždy jeden
příběhový oblouk. Druhý oblouk navazuje, podle toho,
jak se děj vyvíjel a jak postavy reagovali.

K jakémukoliv výběru lze navíc přejmenovat jakékoliv
mírné následky a tím započít zotavování, pokud tak již
nebylo učiněno.
Toto je příležitost, jak udělat drobné úpravy postav.
Například vyměnit nějaký trik, když se ukáže, že ho
nepoužíváte moc často. Všechny změny, které budou
provedeny musí být ospravedlnitelné ve smyslu
vyprávění příběhu. Například nelze změnit aspekt
"divoký šofér" na "opatrný řidič," aniž by se nestalo
něco, co změní charakter postavy tak zásadně.

Vývoj a změny
Postavy se mění a vyvíjejí v závislosti na reakcích,
které sami spouštějí. Konflikty, kterým budou čelit a
komplikace, které překonají změní dojem hráčů o
tom, kým PH jsou. Vývoj postav má dvě formy, na
kartě se změní něco významného, nebo něco nového
přibude. Příležitosti k takovým změnám se nazývají
milníky.

Mary dojde k malému milníku. Lenka se podívá do její
karty, aby zjistila, jestli tam nechce něco změnit.
Uvědomí si, že aspekt "pořád kontroluje tahač" jí
přinášel doposud spíš samé problémy a rozhodne se
popsat svou změnu.

Milníky
Moment během hry, kdy hráči mají možnost změnit,
nebo vylepšit svoje postavy. Milníky jsou důležité
zlomové body, na konci sezení, scénáře, nebo
příběhového oblouku. To zahrnuje odhalení významné
zápletky, nebo vyřešení napínavé situace. Jde o
poražení hlavního záporáka, doručení nadměrného
nákladu, nebo dokončení velké stavby, na kterou
truckeři několik sezení doručovali materiál.
Obvykle se věci neodvíjí tak jednoduše a dispečer má
možnost zvolit, kdy s milníkem přijde a jakou bude mít
úroveň. Je důležité, aby nedával příležitosti ke zlepšení
příliš často. Milníky existují ve 3 úrovních: malé,
významné a zásadní.
Povypráví krátce o tom, jak jí začal štvát tenhle její
přehnaný zlozvyk a soustředila se vnitřně na to, aby ho
zmírnila a změnila ke svému prospěchu, nakonec
aspekt přejmenuje na: "můj tahač je vždy v dobrém
stavu."

MALÉ MILNÍKY - odehrávají se na konci sezení, nebo
když je vyřešena část příběhu. Tento druh je spíše o
reakcích postav na dění kolem nich a přizpůsobování
se jim, než o tom, učinit je silnější. Během malých
milníků může hráč udělat jenom jednu z následujících
změn:

Mezitím se k malému milníku dostane i George. Tomáš
si uvědomí, že strávil v poslední době hodně času
složitými operacemi s náklady a zapojováním trucků,
než aby byla nějak významně testována jeho tělesná
zdatnost. Rozhodne se proto prohodit hodnocení
dovednosti houževnatost s dovedností nakládání. Tím
se ale změní i maximální počet čtverečků v jeho

- Prohodit hodnoty jakýchkoliv dvou dovedností, nebo
zaměnit jednu průměrnou (+1) dovednost za jinou,
která není na kartě postavy.
- Změnit jeden libovolný trik za jiný.
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na nejnižší úrovni (v tomto případě průměrnou +1), a
potom si jí při milnících zlepšovat, dokud není získána
podpora na získání zamýšlené dovednosti na vyšší
úrovni. Nebo lze dovednostní body šetřit, dokud jich
není nastřádáno tolik, že si lze pořídit jakékoliv
dovednosti najednou tak, že se zachovají sloupce.

ukazateli stresu vyčerpání. To ale vzhledem k jeho
pokročilému věku není nic zvláštního.
VÝZNAMNÉ MILNÍKY - objevují se na konci scénáře,
nebo jako výsledek velké příběhové události. Oproti
malým milníkům, které jsou o změnách, jsou tyto
spíše o učení se něčemu novému. Vypořádání se s
problémy a překážkami učinilo PH silnějšími, jejich
kariéra truckera se posunula. Hráč může udělat
všechno, co mu nabízí malý milník a k tomu ještě
získává tyto možnosti:

V uvedeném případě lze koupit jednu průměrnou (+1)
dovednost, povýšit jednu průměrnou (+1) na slušnou
(+2), potom původní - zamýšlenou průměrnou
dovednost (+2) nahodit na dobrou (+3). Taková
operace zabere 3 významné, nebo zásadní milníky.

- Jeden bod dovednosti, který lze utratit za nákup nové
průměrné (+1), nebo ke zvýšení jakékoliv stávající
dovednosti o 1 stupeň výše.

Nebo lze počkat, nahromadit 3 dovednostní body,
koupit si novou dovednost na slušné (+2) úrovni, pak
vytáhnout původní dovednost na dobrou (+3). Rozdíl
je v tom, co získáte ihned v mezičase, nebo najednou,
ale až za delší dobu.

Navíc lze přejmenovat jakékoliv vážné následky
postavy, i trucku a tím započít zotavování
(opravování), pokud tak již nebylo učiněno.

Je jasné, že čím výše na žebříčku se postava dostane,
tím těžší je pro ni zlepšovat se.

SLOUPCE DOVEDNOSTÍ - během tvorby postavy si
hráči svoje dovednosti zorganizovali do pyramidy.
Během hry se jí už ale držet nemusí. Sloupce
dovedností při hře určují pravidlo, že na určité úrovni
nikdy nelze mít více dovedností, než kolik jich je o
úroveň níže.

ZÁSADNÍ MILNÍKY - nastávají na konci příběhového
oblouku, nebo třeba po 3 scénářích, při odstranění
největšího oponenta, nebo při jiné důležité události,
která změní prostředí hry. To může být kupříkladu
přesun truckerů z Austrálie do Severní Ameriky.
Takové milníky jsou o získávání větší moci. Výzvy,
které byly pro PH náročné, již pro ně velký problém
nepředstavují, zatímco ty nadcházející budou muset
být náročnější, nebo napínavější. Při dosažení
zásadního milníku lze využít všechny pravidla ke
zlepšování z malého a významného milníku. K tomu
přibývají následující možnosti:
- Pokud má postava (truck) extrémní následek, může
ho hráč přejmenovat, čímž dá najevo, že se už PH
přenesla přes jeho největší účinky. To jí umožní v
budoucnu si vzít jiný extrémní následek.

Dobré
(+3) Řízení
Slušná
(+2) Houževnatost, Opravování
Průměrná (+1) Nakládání, Relaxace, Orientace

- Lze si vzít dodatečný bod obnovy. To umožňuje koupit
si okamžitě nový trik, nebo si jej ušetřit proto, aby PH
měla více bodů osudu na začátku nového sezení.

Během milníku si postava chce změnit svou slušnou
(+2) dovednost na dobrou (+3). To by ale udělalo 2
dobré, jednu slušnou a tři průměrné.

- Zlepšení dovednosti nad současný dovednostní strop
a tím vznikne jeho celkové zvýšení.

Dobré
(+3) Řízení, Opravování
Slušná
(+2) Houževnatost
Průměrná (+1) Nakládání, Relaxace, Orientace

- Hráč může přejmenovat
postavy,nebo trucku.

Najednou je jasné, že se postrádá druhá slušná
dovednost, aby vše bylo v souladu s pravidly. Existují 2
možnosti, jak to vyřešit. Lze pořídit novou dovednost

základní

koncept

Dosažení zásadního milníku má veliký vliv na celou hru
i její tvorbu. Postavy jsou teď mnohem efektivnější a
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nejsou tolik závislé na vynuceních. Proto musí do
příběhů a jobů vstupovat nepřátelé mnohem
mocnější, než dříve. Do budoucna lze počítat s tím, že
jak PH, tak PV se dopracují až k hodnocení dovedností
na stupni "legendární."

Monika nakonec vše zhodnotí a udělá si nějaké
poznámky pro příští vývoj stávající, nebo nové
kampaně.

Ve hře Road Train sice zásadní milníky příliš okolní
svět nemění, ale rozhodně se můžou změnit možnosti
postav a prostředí, ve kterém žijí. Truckeři se někdy
dohodnou, že společně zkusí štěstí na jiném
kontinentě, každopádně se závažným milníkem
přichází možnost vyměnit ojeté trucky za fungl nové
(viz. kapitola Specialita). Dispečer se může
rozhodnout, že je poražen sice dosavadní soupeř, jenž
nejvíce představoval herní aspekt "bezohledná
konkurence," ale že přichází mnohem větší a
nebezpečnější hrozba (nejspíše mocnější logistická
korporace).

Vývoj světa
Postavy nejsou jediné, kdo se mění v reakci na
události hry. Věci, které znamenaly na začátku hry
problém jsou vyřešeny, staří nepřátelé odpadají a
vynořují se noví. Vypravěč vytváří nová místa, nebo
mění aspekty a PV na starých místech. Po každém
milníku musí přehodnotit, zda je jeho připravená
opozice dostatečná a problémy aktuální. Dobrým
trikem je návrat dávno poraženého nepřítele, který
připomene postavám to, čím byly na začátku hry.
Takový nepřítel možná mezitím zesílil, nebo získal
větší moc.
PV také mohou měnit svá postavení. Například hlavní
PV se stanou pomocnými, nebo naopak. Také
oponenti mění hodnocení svých dovedností, získávají
nové triky a mění se jim aspekty.

Zelenáč Jimmy zrovna dosáhne příběhového oblouku.
Je odměněn zásadním milníkem. Ve hře se zrovna
postavám podařilo definitivně odrovnat velkou
konkurenční firmu i s jejich sítí podplacených poldů a
gangsterů.
Pavel si prohlédne kartu svojí postavy. V minulém
příběhovém oblouku přijmul extrémní následek a
nechal jeden ze svých aspektů zmizet na úkor "šílená
neuróza z havárie." Teď má příležitost aspekt
přejmenovat a rozhodne se pro "nehezké záškuby v
obličeji z havárie," což je pořád lepší, než šílená
neuróza, ale znamená to, že se pořád s určitým
zážitkem úplně nesrovnal.
Dále získá bod obnovy. Ten se po dohodě s
dispečerkou Zoe (Monikou) rozhodne utratit za nový
trik "nezničitelný."
Veterán George se také dostane k zásadnímu milníku.
Tomáš si prohlédne kartu této postavy a uvědomí si, že
má možnost posunout hodnocení své nejlepší
dovednosti o 1 stupeň. Zaměří se na "řízení" a získá
nové hodnocení +4 (skvělé). Monika si hned uvědomí,
že všechny PV v následujícím jobu, které mají Georgovi
a postavám významně konkurovat musí být minimálně
v řízení šikovnější, než doposud.

SPECIALITA - TRUCK
Popisuje technickou součást postavy a potřebuje
speciální zacházení v rámci pravidel. V této hře se
vyskytuje jenom jedna specialita a tou je truck. PV
mohou sice vlastnit i jiná vozidla, ale u nich
dispečerovi postačí pouze určit jednoduchý stresový
záznamník poškození a nic víc.

A nakonec i bytelná Mary dosáhla zásadního milníku.
Lenka si uvědomuje, že její koncept "podsaditá řidička"
jí ve spoustě situací nadělal problémy a přinášel
výsměch. proto popíše, jak se Mary zbláznila do
hubnutí a změní si koncept na: "řidička na dietě."

Každý truck je majetkem jednoho hráče (nebo
majetkem firmy, která mu stroj přidělila). Tento hráč
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BARVA A MODEL - pro truckery je důležité, jakou má
jejich stroj základní barvu, někdy se možná kvůli tomu
pohádají, nebo se vysmějí někomu v trucku s hroznou
barvou. I modely jsou často předmětem sporů, nebo
zkrátka jejich oblíbenost patří k postavě, či k firmě,
která PH zaměstnává. Zde je několik příkladů k výběru.
Vždy se jedná o moderní tahače typu "long haul" (na
dlouhé cesty).

ho ovládá a využívá jeho přednosti. V samotném
příběhu se ovšem může často přihodit, že si postavy
tahače půjčují, že přesedají, jedna druhou vezme jako
závozníka, nebo v kritické situaci nacpe do spacího
boxu celý tým. To musí vypravěč zohlednit jako
krátkodobou situaci a dbát na to, aby se truck co
nejdříve vrátil zase k majiteli.
- Žádný příběh (job) se neobejde bez trucků.

*tyto modely mají kabinu bez nosu - tzv."Cabover" (řidič =
+1 čtvereček do měřítka stresu nervozita, ale horší přístup k
motoru)

- Tahače umožňují postavám dopravit na místo kýžený
náklad a pokud o ně přijdou, můžou to rovnou zabalit.
- Použití tahače zahrnuje nejen přepravu nákladů, ale
také pohyb po světě, nebo odrovnání soupeřů.
Nemluvě o tom, že jsou truckerům domovem a strojem
srostlým neodlučně s jejich duší.

CAT CT 630 LS
INTERNATIONAL
Prostar / Lonestar
INTERNATIONAL 9400 Eagle
FREIGHTLINER Cascadia
FREIGHTLINER Century
FREIGHTLINER Classic XL
FREIGHTLINER Agrosy*
PETERBILT 384,386,579,587
PETERBILT 389
KENWORTH T609, T700
KENWORTH T909
KENWORTH K200*
WESTERN STAR 4900 FXT
WESTERN STAR 5800 SS
WESTERN STAR 6900 FXC
MACK Super Liner / Trident
/ Granite
MACK Titan
VOLVO VNL 670, 730, 780

- Tahače umí přijímat stres a následky (viz.str. 16,38).
Mají svoje aspekty, které se mohou měnit během
milníků společně s aspekty postav (hráč může ovlivnit
během jednoho milníku aspekt postavy i aspekt
tahače). Nemají vlastní dovednosti, ani triky.
- K opravám poškození nebo ke změně aspektů je
potřeba navštívit servis!
- Tyto stroje dostávají postavy zdarma hned na
začátku.

moderní, Caterpillar
retrostyl s nezvyklým
chladičem
těžká klasika
moderní, aerodynamický
těžká klasika
moderní cabover
moderní, aerodynamický
legenda americ.dálnic
moderní buldog
těžký obr
Ikona Outbacku - cabover
legenda Austrálie
moderní / klasika
těžký obr
aerodynamický, moderní
moderní obr
moderní, aerodynamický,
vyráběný v Evropě, nejezdí v
Austrálii

PROBLÉM - postavy valnou část příběhových oblouků
stráví v ojetých tahačích, které mají svoje neduhy.
Pokud získají novou mašinu, problém se změní vždy
automaticky na: "fungl nový," což může kromě výhod
přinést i nějaké komplikace, co se týče přitahování
pozornosti, nebo cen oprav.
Běžně má použitý tahač koupený v bazaru, nebo
přidělený zaměstnavatelem nějaké potíže:

Aspekty tahačů
Aspektů může mít max.6 a to v tomto pořadí:
1)
2)
3-5)
6)

- otlučený, odřený, zablácený, rezavý, sjeté
pneumatiky, špatná geometrie, zlomené stěrače,
nesvítí světlo, netroubí, dlouho startuje, hrozně hulí,
ohnutá anténa, nejde rádio, rozbité zrcátko, prasklé
čelní sklo, nedovírají dveře, nejde zavřít okýnko, píská
řemen, smrdí, utržené zástěrky, teče olej, vyosené
kolo, řvoucí motor, líná herka...

barva a model
problém
vylepšení
náklad
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Kombinace zapojených návěsů lze označovat pro
přehlednost skutečnými názvy. V soupravě může být
několik různých druhů nákladů.

VYLEPŠENÍ - samotné názvy těchto aspektů již inspirují
k využití ve hře v rozličných situacích. Designové prvky
pomohou při truck-show, nebo balení holek, technická
zařízení zase mohou zachránit soupravu v nesnázích.
Různá vylepšení si volí truckeři už při koupi stroje,
nebo od zaměstnavatele získají takto vybavený truck.
Nic hráčům ovšem nebrání nechat tato místa volná,
nebo využít jenom některá a ostatní zvolit během hry.
To bude ale vždy vyžadovat návštěvu servisu a
dostatečné zdroje (např. po úspěšném dokončení
zakázky).

Single (1 návěs), B-Double (2 návěsy), B-triple (3
návěsy), Road Train (4-6 návěsů!), Heavy Haul (1 velký
plochý návěs s nadměrným nákladem - Over Size)
Pro nadměrné náklady lze zavést podmínku (záleží na
vypravěči), že trucky musí mít aspekt "motor o 600
koních," k těmto se přidává už jenom jeden návěs, ne
víc, možnosti zatížení zvyšují hlavně nápravy navíc a
kvalitní gumy na kolech, pro jiný job, například v lese
musí mít zase "hydraulickou ruku, atd...

- Pomocná náprava, čtvrtá náprava, motor o 600
koních (Volvo, Caterpillar, Cummins, Detroit, Mack),
ozdobné hlavice řadící páky (stříbrná lebka, leštěné
dřevo), více řadících pák, automatická převodovka,
převodovka s 18 rychlostmi, sportovní volant, dvojité
nádrže, hasící přístroj, zahnuté výfuky, nejlepší
elektronické systémy, extra vzduchová sání, nové pneu
Good Year, velký spací box, bullbar (masivní třmen
před chladičem a nárazníkem), široká sluneční clona,
štít čelního skla (drátěná mříž před stěrači),
odtahovací hák, hydraulická ruka, výztuhy světel a
zrcátek, ochrana zadní části kabiny, parádní chladič,
přídavné reflektory na chladiči / bullbaru, úžasná
obrysová světla, majáky, cedule Over Size (nadměrný
náklad) na nárazníku, dvojité klaxony, logo společnosti
na dveřích, logo motoru na čelním skle, chromové
páčky a ukazatele, kožené sedačky, dřevěná palubní
deska, nejnovější GPS, luxusní polstrování kabiny a
spacího boxu (určit barvu), nejdražší rádio, přídavné
anény, tv/ dvd, sušička na oblečení, lednice,
mikrovlnka, přenosný mrazící box, plynový vařič,
kvalitní nářadí, tažné lano, sněhové řetězy, skvělá
rezerva, startovací kabely, spousta oblečení, pěkné
nádobí, kuchyňský kout, hygienický box + wc, spacák
do velkého mrazu, rozkládací židle a stolek, malý grill,
namakané audio, úžasný lak s motivem (popsat
obrázek), malá knihovna, manuál tahače, atlasy a
mapy, pes, přídavné ventilátory v kabině...

V Australském vnitrozemí (Outback) jezdí soupravy
měřící přes 60m a vážcí až ke 200 tunám. V Kanadě
maximálně se 3 návěsy a v USA se dvěma. Tato
omezení se řídí náročností terénu a hlavně hustotou
provozu.
Dispečer během příběhu musí zohledňovat terén a
naložení, které zaručeně nejednou postavám pořádně
zkomplikuje život. Náklady lze používat i k přijmutí
následků týkajících se jejich vysypání, nebo poškození.
Každý převážený materiál potřebuje jiný druh návěsu:
- Plachtový, skříňový, mrazák, otevřená korba,
sklápěčka, vidlice("log") na klády a potrubí, cisterna,
míchačka, na osobní auta, plochý...

NÁKLAD - dokresluje job a lze ho používat k vynucení
v různých situacích. Dispečer může ke složitým
přepravním akcím poskytnout doprovodná, nebo
servisní vozidla (PV). Každý návěs má asi 2 vlastní
rezervy a klíny.

Běžnou praxí je to, že soukromníci za volantem si
kupují vlastní návěsy, což lze zohlednit. Jindy zákazník
požaduje přepravit zboží, které je již v montážním
dvoře nachystáno i s návěsem. Často musí truckeři
asistovat, či dohlížet na nakládku a podepisovat
dokumenty, ve kterých ručí za zboží. Někde je zase
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povoleno při dlouhém čekán na přípravu soupravy
spát, nebo se vzdálit např. do Snack-Baru. Zpočátku by
měli PH přepravovat méně náročné náklady a až
později po dosažení významných milníků přejít k
nebezpečným, vzácným a nadměrným zakázkám.

PŘÍKLADY VÁŽNÝCH NÁSLEDKŮ
- zdeformovaná
kabina, spousta defektů najednou, upadlé kolo,
všechna skla vysypaná, zavařený / zadřený motor,
vůbec nesvítí, nefunguje topení / klimatizace, hořící
brzdy, proražený chladič, odstavený kompresor,
zmuchlané podběhy, díra v nádrži, dým zpod kapoty,
celková devastace, zmačkaná kabina, prasklý
nárazník, prasklá poloosa / náprava, vyšťavená
baterie, nefunkční startér, nejde zařadit některé
rychlosti / zpátečku, neustálé pípání palubního
počítače, nedostatek oleje / chladící kapaliny / nafty!,
návěsy nebrzdí, hodně poškozený náklad...

Aspekt nákladu tedy vždy popisuje počet návěsů a
druh zboží:
- Konzervy, pečivo, zásoby, zmražené maso, krmivo,
hnojivo, léky, voda, slepice, koně, prasata, krávy,
oblečení, balíky sena, odpadky, písek, štěrk, kamení,
ruda, měď, měděná ruda, zlatá ruda, opály, uhlí,
klády, prkna, trámy, železný šrot, radioaktivní odpad,
uran, cement, potrubí, plechy, kovové profily, tvárnice,
cihly, panely, nosníky, nábytek, osobní automobily,
elektronika, chemikálie, velké cívky s kabely,
motocykly, trhavina, munice, zbraně, jaderné hlavice,
plyn, konstrukce, turbíny, naftové generátory, reaktor,
obráběcí stroje, loď, bagr, jeřáb, náklaďák, obří důlní
náklaďák, lokomotiva, velikánské pneumatiky, trup
letadla, vrtulník, transportér, tank, obrněná auta,
závodní auta, montovaný dům, velká exotická zvířata,
maringotka (opravdové legendy Outbacku ji někdy
tahají pro vlastní potřebu), kontraband (narkotika, bílé
maso - prostitutky, utečenci z Mexika, falešné
bankovky, zbraně z černého trhu, mrtvoly...).

PŘÍKLADY EXTRÉMNÍCH NÁSLEDKŮ - plameny z
motoru, kabina plná vody, vzplanutí nádrží, převrácení
soupravy, zničení nákladu, utržení návěsu, hoření
nákladů, exploze...

Výsledek speciality tahač může dopadnout např.
takto:
Světle modrý Kenworth T700
Píská řemen
Bullbar
Parádní lak s černými pruhy
Převodovka s 18 rychlostmi
1x písek, 1x cisterna s chemikáliemi

PŘÍKLADY MÍRNÝCH NÁSLEDKŮ - špína, rez, odřený
lak, kamení mezi dvojitými koly, zlomený stěrač,
prasklé sklo, utržená klička, urvané zástěrky,
zmačkaný blatník, uvolněný náklad...

ZÁPLETKY
Jako inspiraci pro vypravěče (dispečery) několik
záplatek dle Johna Rosse:
- PH se svými trucky hledají během jobu místo, kde by
se ukryli před blížící se bouří, ale ukáže se, že toto
místo je již obsazené. Okupují ho buď divoká zvířata,
zločinci, nebo jiní řidiči.
- Zatímco PH odpočívají, nebo spí poblíž městečka,
nebo kolonie, navštíví toto místo ostří hoši a provedou
opravdová zvěrstva na obyvatelích. Někdo z přeživších
(mladá dívka, co se ráda sveze) požádá truckery o
pomoc. Zločinci prchají naštěstí směrem, který vede k
dokončení jobu a tak se PH rozhodnou je
pronásledovat a nahlásit, nebo potrestat vlastní
rukou. Musí je ale dohnat dříve, než pachatelé
dosáhnou určité hranice, nebo třeba připravené lodě /
vrtulníku...

PŘÍKLADY STŘEDNÍCH NÁSLEDKŮ - ucpané filtry,
defekt tahače / návěsu, prasklé kolo, horké brzdy,
chybějící stlačený vzduch, vysoká teplota zadních
náprav, pomuchlané víko motoru, zlomená anténa,
nesvítí brzdová světla, porucha elektroniky, posunutý
náklad...

- Díky podvodu, únosu nebo minulosti postav má PV
něco, čím je vydírá. Postavy jsou nuceny k tomu, aby
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dělali něco, co nechtějí. Hrozba může znamenat
cokoliv od fyzické likvidace až po krach společnosti, ve
které jsou postavy zaměstnané, nebo která jim patří.
PH se musí celou dobu snažit o to, aby vyděrač žil v
představě, že je vše v pořádku a nakonec ho sejmout,
nebo setřást. Během příběhu se možná budou muset
spojit s někým podobně postiženým.

- Šéf divize společnosti je nemocný, jeho zástupce také
a vedení Centrály bylo na čas svěřeno PH. Ti musejí
nejen doručit svěřený náklad, ale navíc organizovat
další desítky řidičů roztroušených po celém kontinentě.
Tito zaměstnanci ale mohou z různých důvodů svoje
provizorní šéfy (PH) nesnášet...
- Člen rodiny zaměstnavatele, samotný šéf divize, nebo
velký boss je v zajetí. PH se k němu musí probourat
skrze ploty a zátarasy. Jindy podobným způsobem
zachraňují PH například vzácná zvířata za asistence
ošetřovatelů s uspávacími puškami. Hrozbou se stane
také snadno přírodní pohroma, která důležité osoby
uvězní. Požáry, nebo zemětřesení a záplavy.
Zachraňovaní nemohou odejít bez naložení určitých
předmětů. Postavy mohou příběh také začít jako
zachraňovaní a mají za úkol vrátit se s další pomocí...

- Během jobu musí PH získat vzácnou věc, předat
informaci, zachránit osobu, zničit objekt, zabít
nebezpečné zvíře, nebo dokonce padoucha. Při akci
nesmí postavy nikdo vyrušit...
- PH musí do cílové zóny dopravit vojenskou jednotku,
ale čelí rivalitě s vojáky. V cílové oblasti žijí nevinní
lidé, nebo zde jsou vzácné stavby, které nesmí být
poškozeny...
- Je potřeba cestou k cíli vyčistit od něčeho zlého určité
území. Jde o místo, kde občany přepadává gang, nebo
strašidelný dům s pošahanou rodinou uprostřed
vřesoviště...

- PH na běžné trase s nákladem narazí nechtěným
omylem na hnízdo kartelu, nebo krvelačného gangu
MS13. Musí co nejdříve najít policejní stanici, nebo
hlídku, protože zločinci jsou jim v patách. Během úniku
se budou snažit využít terénních prvků a výhod...

- Postavy touží po pokladu, nebo kontrabandu, který
má být skryt někde blízko trasy. Pokladem může být
cokoliv od drog, přes zbraně, až po prostitutky.

- Na určeném místě se nachází vzácný vysypaný
náklad, nebo ještě zapojená, ale poškozená souprava.
Šéf pověří PH získáním tohoto nákladu, nebo prostě
chce vydělat na záchranné akci. Jenže konkurenční
firma má zrovna stejný nápad. Během jobu je potřeba
druhý konvoj přechytračit, předehnat, podplatit
domorodce.

- Při bouři uvíznou PH v horách, poušti, nebo v
nekonečných lesích. Docházejí zásoby i nafta v
nádržích. Nelze naladit žádný signál. Dojde k závažné
poruše a je potřeba uspořádat výpravu na získání
součástky nezbytné k opravě...
- Byl spáchán zločin. Oběť je příbuzná truckerů, kteří se
rozhodnou vraha vypátrat a potrestat na vlastní pěst,
nebo vše potom předat spravedlnosti. Musí
vyslechnout svědky a uchránit je, poskládat vodítka,
najít stopy a důkazy. Jde o falešné obvinění namířené
proti nim, k truckerům se přidá agent s vlastním
vozem, nebo celé komando. V pozadí se může
odehrávat soudní proces, nebo se zločin týká něčeho
velikého, jako třeba globální znečišťování, nebo
ilegální obchod s odpadem...
- PH dostanou cenný předmět, nebo osobu, kterou
musí během jobu odevzdat v cílové lokaci. Musí
podstoupit cestu nebezpečným terénem, během které
se je navíc snaží zlikvidovat nepřátelská skupina.
Převážená osoba může způsobovat problémy navíc,
protože vše komplikuje, nebo se dokonce snaž utéct, v
cíli úkol nekončí tak snadno, protože je potřeba
smlouvat o odměně, nebo jiných podmínkách
předání...

- PH si hledí svého jobu, když je někdo začne
bezdůvodně napadat, nebo jim škodit. Musejí zjistit,
jaký k tomu má motiv a mezitím čelit dalšímu
napadání. Postavy možná vezou něco, co záškodníci
chtějí, nebo si je zlí chlápci prostě spletli...
- Postavy musí nějaký čas pomáhat příslušníkům cizí
kultury, Aborigincům, nebo indiánům v rezervaci. Mají
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si tak získat jejich přízeň k pozdějším záměrům svého
šéfa...

tomto dozvědět něco víc a následně akci zabránit. Tip
může být ovšem jenom návnadou k odpoutání
pozornosti, nebo se připravují 2 věci najednou a
truckeři si musí vybrat jenom jednu...

- Na výzvědách. Během jízdy jsou PH pověřeni
sledováním osoby v autě, nebo rozuteklých zvířat z
farmy. Podmínkou je, že nesmějí do ničeho strkat nos,
ale jenom pozorovat.

- Přírodní katastrofa, nebo vzpoura zbořila zdi věznice
a na svobodu se dostali recidivisté nebo dávní
nepřátelé PH. Než se postavám podaří s problémem
vypořádat, musí čelit vlnám problémů, které uprchlá
individua způsobila. Snadno se stane, že budou
pohlceni událostmi a budou nakonec stát na opačné
straně zákona...

- Někdo zmizel, nebo utekl a nezavolal dlouho domů.
protože PH zrovna projíždějí oblastí, kde by se mohl
nacházet, jsou pověřeni obyvateli, šéfem, nebo
místním šerifem, aby zmizelého případně vzali sebou,
nebo nahlásili. Jenomže se ukáže, že cíl byl unesen,
nebo je nebezpečným recidivistou, či vyšinutým
shizofrenikem, nebo je postavám sympatický a je
zapleten do dalšího dobrodružství, cíl může být také
obětí, případně členem celé skupiny...

- Někdo potřebuje nějakou vzácnost (aby uspokojil
touhy, dalšího podplatil, nebo dopřál sérum člověku
uštknutého jedovatým pavoukem). Jde o něco starého,
skrytého, mocného. Třeba šamanská flétna pohozená
v nitru puebla, jenž se nachází údajně v
monumentálních skalách Arizony, kterou zrovna PH
křižují se svým nákladem. Postavy musí věc, nebo
osobu vypátrat a vypořádat se s vedlejšími problémy.
Cennost může být při nalezení nekompletní, už není
tam, kde měla být, nebo ji někdo nebude chtít dát z
ruky...

- Jedna, či více postav se probouzejí vedle poničeného,
či převráceného trucku a zjišťují, že si vůbec nic
nepamatují. Musí se snažit dostat soupravy zpět do
pojízdného stavu, vlastnoručně, nebo sehnáním
pomoci. Nejspíš zjistí, že si potíže způsobili sami...
- Děje se něco velmi podivného a nevysvětlitelného.
Nikde není k sehnání palivo, nikdo se s PH nechce
bavit, všichni obyvatelé najednou opouštějí domovy.
PH musí zjistit co se děje a vybruslit z oblasti s co
nejmenšími ztrátami...

- Městečko, nebo kolonie leží v troskách. Nebo jde o
tzv. "město duchů," ve kterém kdysi probíhala zlatá
horečka. Postavy nedokážou projet oblastí, aniž by
neprozkoumali, co se tady stalo. Cokoliv, co stavby
zničilo může být pořád hrozbou (podzemní plyny,
přírodní katastrofa, divoká zvěř).

- PH mají za úkol chránit důležité místo. Rozestavit
hlídky, nalíčit pasti, nebo barikády. Může jít o těžební
místo v lese, které kládami zabarikádují před
konkurencí, nebo zlatý důl, jehož majitele vydírá
mafie.

- PH musí projet nebezpečnou oblastí, aniž by přišli o
život, náklad, nebo trucky. Jedná se o ledovou stezku v
Severním Teritoriu Kanady, serpentiny Skalistých Hor,
Údolí smrti v Arizonské poušti, nebo dálnici postiženou
uragánem a hromadnými srážkami.

- PH si hledí svého jobu, ale během cesty na trajektu,
nebo při odtahování vyprošťovací službou jsou
dopraveni i s trucky na neznámé místo. Dostali se sem
proto, aby někomu pomohli, náhodou, spolu s nimi
sem byl převezen ještě někdo další...

- Truckery si najali lovci, kteří se chystají vypátrat a
zajmout vzácné a velké zvíře. Situace se ale nějak
zkomplikuje, nebo zvíře kdosi aktivně chrání.
- Účast na Truck-Show může být velkým
dobrodružstvím. Šoféři využijí hlavně aspektů, které
vylepšují vzhled jejich tahačů, závodí ve sprintu s
ostatními PV (možná starými známými konkurenty), v
tahání břemene do kopce, nebo v přetahování. V
hledišti jsou přítomni členové jejich rodin, soupeři
jednají nečestně, při soutěži dojde k nebezpečné
situaci, nebo k nepředvídatelnému vyvrcholení...
- PH jsou za přestupky uvězněny v cizím státě a musí
překonat stráže a kamery. Neobejdou se bez svých
trucků, které musí vypátrat a rychle zmizet. Mohou být

- Mocný oponent, nebo konkurenční firma připravuje
velkou akci a PH dostali tip. Během jobu se snaží o
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také vězněni kriminálními živly proto, aby posloužili
později k převozu ilegálního zboží.
- Samotářský lovec, nebo parta teenagerů způsobuje
problémy postavám, nebo jejich okolí. Sabotují silnice,
v noci propíchnou pneumatiky, kradou palivo z nádrží,
nebo odstřelují tahače na dálku. Je potřeba lotry
zneškodnit, ale podmínkou je například to, že musí
zůstat živí, zlá osoba může být významným politikem,
místním starostou, nebo náčelníkem a obyvatelé ho
chrání.
- PH projíždějí vzácnou krajinnou oblastí plnou záhad.
Nesmějí po sobě zanechávat zdevastovanou přírodu a
přesto musí opatrně job dokončit.
Jakoukoliv z výše uvedených zápletek lze postavit tak,
že postavy jsou jenom v roli diváků, nebo nepřátel.
Během hry jedné zápletky se vše může přehoupnout
do úplně jiné záležitosti. Zápletka se snadno využije
také jako návnada, která postavy přivede k
důležitějším událostem jiné zápletky. Lze využít i 2
zápletky najednou. Každou můžou prožívat jiné
postavy současně, zatímco jedna se týká určitého
místa, druhá cestuje s postavami.

Jména
Adam, Abraham Al, Bill, Brian, Charles, David, Frank,
Garreth, George, Harrison, Henry, Hughes, Isaac, Jack,
Jake, James, Jim, Joe, John, Joshua, Matt, Michael,
Mike, Rob, Simon, Steve, Theodore, Tim, Tony,
William, Winston
Amanda, Anna, Beverley, Elaine, Elisabeth, Evelyn,
Harriet, Helen, Linda, Marcy, Margrit, Mary, Nicole,
Olivia, Pamela, Pat, Sarah, Sophie, Sharon, Susannah,
Victoria.

KONEC

sobota, 3. ledna 2015
napsal: Miloš Lovětínský (lowin)
lowin@centrum.cz
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OSOBNÍ DENÍK

Jméno:
ASPEKTY ŘIDIČE

<<

BODY OSUDU

1) zákl. koncept 2) problém

1

OBNOVA

2

Dokončeno jobů

3

Pořadí v konvoji

4

Pořadí v jednání

5

Počet vítězství

6

DOVEDN.BODY

ASPEKTY TAHAČE

<<

1) barva a model 2) problém 3-5) vylepšení 6) náklad

1
2
3

(xicht)

4
5
6
DOVEDNOSTI

TRIKY

+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
NÁSLEDKY ŘIDIČE

NÁSLEDKY TAHAČE

STRES

mír.

NERV

stř.

VYČERP

váž.

POŠKOZ

extr.

cyklus
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