PRAVIDLA HRY
ZÁKLADNÍ HRA
(2+ hráčů, kooperační)
Zamíchejte všechny karty a vyskládejte
je do několika řad lícem dolů. Každý hráč
postupně otáčí po jedné kartě a navazuje
na příběh předchozího hráče. Poslední
člověk, na kterého zbude karta, musí
příběh uzavřít.

NESČETNÉ PŘÍBĚHY
(2–5 hráčů)
Každému hráči rozdejte čtyři až pět karet.
Každý hráč si ze svých karet vybuduje
vlastní příběh, který odříká ostatním.
Karty lze použít v jakémkoli pořadí.
Hráči pak hlasují pro nejlepší příběh.
Tip: Ostatní hráči mohou před vyprávěním
určit spoluhráči, které karty budou v jeho
příběhu jako první a poslední v pořadí.

SLOVNÍ HŘÍČKY
(2–5 hráčů, kooperační)
Zamíchejte karty a každému hráči rozdejte
stejný počet. Hráči se střídají a vždy položí
jednu kartu na stůl tak, aby navazovala na
příběh předešlého hráče. Každý hráč napíše
na papír pro hráče po své levici příslušný
počet slov tak, aby na každou kartu vyšlo
jedno. Hráči mají nyní za úkol kolektivně
vymyslet příběh tak, aby použili vždy jedno
ze svých slov na seznamu při každém
zahrání karty.

PŘÍBĚHOVÉ BINGO

TÍŽIVÉ DŮSLEDKY

(2–5 hráčů)

(2–4 hráči)

Vezměte si papíry a tužky. Vyberte vypravěče.
Tento hráč si vylosuje 5 karet a položí je
na stůl obrázkem nahoru. Vymyslí příběh
na vybrané karty a přitom smí jejich pořadí
přeskládat dle libosti.

Zamíchejte karty a každému hráči rozdejte
stejný počet. Hráči se střídají a vždy položí
jednu kartu na stůl tak, aby navazovala na
příběh předešlého hráče. Některým kartám
tentokrát náleží konkrétní významy.

Mezitím si ostatní načrtnou mřížku o velikosti
3×3 a vypíší slova, která si myslí, že v příběhu
zazní. Musí se jednat pouze o podstatná
jména. Vypravěč začne s příběhem. Zazní-li
v něm slovo (nebo jeho kořen), hráči si jej
vyškrtnou.

Smrtka: Zasadí smrtící úder a způsobí
některému z hráčů okamžitou smrt (hráč
opouští hru).

Cílem hráčů je zaškrtnout 3 slova v řadě
v libovolném směru. Pokud se tak stane, hráč
zvolá „Bingo“. Vypravěč dopoví svůj příběh
a dá tak možnost ostatním hráčům rovněž
získat Bingo. Cílem vypravěče je zamezit
hráčům získat Bingo. Ke každé kartě musí
popsat či zmínit alespoň 4 předměty nebo
osoby.

Zlobr: Tuto kartu můžete zahrát kdykoli,
dokonce i tehdy, když nejste na řadě, abyste
„rozšlápli“ stávající příběh a kompletně jej
otočili.
Drak: Určený hráč musí jedno kolo vynechat,
než se dračí kouř rozplyne.
Vlkodlak: Zaklejte jednoho z hráčů a přinuťte
jej, aby před každým svým tahem pořádně
zavyl – tato kletba platí až do konce hry.
Pokud úkol poruší, opouští hru.

S koncem vyprávění se vyhodnotí body.
Dalším vypravěčem je pak osoba dle směru
hodinových ručiček. Hra končí, až se všichni
vystřídají, pak se poměří body.

Jednorožec: Talisman, který vás ochrání před
účinkem zlé karty – lze zahrát, kdykoli je
proti vám zahrána zlá karta. Pokračuje hráč,
který
měl být původně na řadě.

Bodování:

1 bod: dostane každý další hráč, který
bude mít Bingo.

Zlomyslný skřet: Zahrajte tuto kartu, abyste
přiměli jednoho z hráčů něco udělat,
například před každým tahem přeskákat na
jedné noze kolem stolu nebo až do konce hry
udržet na hlavě položené podtácky. Pokud
úkol poruší, opouští hru.

1 bod: dostane vypravěč za každého
hráče, který Bingo nezískal.

Tip: Můžete si vymyslet vlastní účinky i pro
ostatní karty!

Při hře 2 hráčů se body rozdělují následovně:
Pokud hráči vyjde Bingo, připíše si bod a kolo
končí. Vypravěč v tomto případě nedostane
nic. Pokud hráči Bingo nevyjde, bod získává
vypravěč. Role si pak prohodí a střídají se
tolikrát, na kolika kolech se dohodnou.

Fantazii se meze nekladou, a tak si
hratelnost můžete upravit dle sebe. Existuje
nesčetně možností, jak navazovat kartičky
a vymýšlet příběhy!

3 body: dostane hráč, který jako první
zvolá „Bingo“.

PRAVIDLA
HRY

Tajné pohřebiště

Dívka s kapucí

Jedná se o pradávné
ostatky? Komu patří?
Co dalšího leží v tomto
příkopě?

Strašidelná průrva

Spěchá splnit svůj
úkol, nebo utíká od
nevýslovných hrůz
ukrytých v chýši?

Nedávno opuštěný úkryt?
Číhá v jeskyni nebezpečí?

Vlkodlak

Smrtka

Koho čeká smrt a komu
se povede uniknout
spárům osudu?

Hradní brána

Kdo se tam odváží
vkročit? Růženec se
může ukázat jako
zásadní talisman...

Hostinec U Zma
sakrovaného jehněte

Oř bez jezdce

Osedlejte koně,
urychlete svou cestu
a zjistěte, jaký osud
potkal jeho pána.

Je to bezpečné útočiště,
nebo dům hrůzy?

Zlobr

Jak jen uspokojit
apetit ohromného
lidožravého obra?

Zlomyslný skřet

V okamžiku, kdy skřet
ve světě rozpoutal
chaos, zrcadlo prasklo.

Co je to za prokleté
stvoření? Může být někdy
kletba zlomena, nebo
je vlk odsouzen k šíření
svého utrpení?

Málo
používaná cesta

Starověké ruiny

Co se tady stalo? Bitva?
Mor? Požár? Co číhá
uvnitř trosek?

Jakou neocenitelnou
radu babizna nabízí?
Věříš jí natolik, že
ji budeš následovat
hlouběji do lesa?

Skrytá truhla

Drak

Je potřeba udatného
hrdiny, nebo posvátného
meče, který by draka
skolil?

Bdělý rytíř

Jedná se o přítele?
Chrání hrad, nebo
kolemjdoucí před tím,
co sídlí v jeho zdech?

Tajemné bludiště
Je tu někdo uvězněný?
Nebo musíte vyřešit
hádanku dříve, než
vaše cesta dospěje
ke konci?

Jednorožec

Za svitu padající
hvězdy se objevilo
bájné stvoření. Může
poutníkům přinést
štěstí?

Vprostřed spleti větví
leží opuštěná truhla.
Co může obsahovat?

Duch ze hřbitova
Je to soucitný duch
nebo pomstychtivé
zjevení?

Lesní přízrak

Co je to za zlověstný
stín číhající mezi
stromy?

Spící dívka

Je naživu, či nikoliv?
Otrávila se sama, nebo
jí někdo pomohl?

