MÉNO

VZHLED

VLAST TAHY
udělej něco pod
palbou

KLÍD

HX

někomu pomož nebo překážej; konec sezení

zvýrazněná

použij násilí;
bodni někoho do
zad; di do bitvy

MACH

zvýrazněná

někoho sveď nebo
zmanipuluj

ŠUKAT

zvýrazněná

přečti situaci
přečti člověka

NAŠR

zvýrazněná

otevři svůj mozek

ÚCHYL
ZRANĚNÍ

zvýrazněná

odpočet

12
9

3
6
stabilizovaný

když se octneš na hraně smrti:
vrať se s -1machrovinou
vrať se s +1úchylností (max +3)
přejdi na jinou příručku
umři
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POŽITKÁŘSKÁ SPECIALITA
Když máš sex s jinou postavou, zvol si jedno:

•
•
•
•

Dostaneš +1 na příště a ona taky.
Dostaneš +1 na příště; ona dostane -1.
Musí ti dát dárek v hodnotě aspoň 1-barter.
Můžeš je zhypnotizovat jakobys hodil 10+, i když
sis tenhle tah nevybral.

ZLEPŠOVÁNÍ

zkušenost

>>>zlepšení

__ vem si +1klídeček (max klídeček+2)
__ vem si +1klídeček (max klídeček+2)
__ vem si +1machrovinu (max machrovina+2)
__ vem si +1našrocenost (max našrocenost+2)
__ vem si novej požitkářskej tah
__ vem si novej požitkářskej tah
__ vem si podnik (vlastní popis)
__ vem si následovníky (vlastní popis) a hojnost
__ vem si tah z cizí příručky
__ vem si tah z cizí příručky
__ vem si +1 k jakýkoliv vlastnosti (max vlastnost+3)
__ odešli svojí postavu na bezpečnej vodpočinek
__ vytvoř si do hry druhou postavu
__ změň herní příručku svý postavy
__ zvol si 3 základní tahy a zlepši je
__ zlepši ty 3 další základní tahy

Požitkář

Představuje se

POŽITKÁŘ
I ve špíně Apokalyptickýho světa se najde jídlo, který nechutná jak plivanec, hudba, co
nezní jak skřek hyen, myšlenky, co nejsou plný strachu, těla, co nejsou strhaný dřinou,
sex, co neni jen šukačka a tanec, co je skutečnej. Jsou tu chvíle, co sou víc, než jen smrad,
kouř, vztek a krev.
Požitkáři maj všechno co v tomhle zpropadenym hnusnym světě zbylo. Podělej se o to
s tebou? Co ty nabídneš jim?

POŽITKÁŘSKÝ TAHY
Dechberoucí: Vem si +1šukatelnost (šukatelnost+3).
Ztracení: Když zašeptáš něčí méno do psychickýho maelströmu světa, hoď si +úchylnost. Při úspěchu k tobě přijdou. Můžou, ale nemusej mít konkrétní vysvětlení proč. Na
10+ si proti nim vem +1 na příště. Při selhání ti MC položí 3 otázky: zodpověz je pravdivě.
Uměleckej a půvabnej: když provozuješ svý zvolený umění – jakejkoliv akt umění
nebo kultury – nebo když svůj výtvor předvádíš před publikem, hoď si +šukatelnost. Na
10+ utrať 3. Na 7-9 utrať 1. Utrať 1, označ jednu VP v publiku a zvol si jedno:
• Tenhle člověk mě musí potkat.
• Tenhle člověk musí mít moje služby.
• Tenhle člověk mě miluje.
• Tenhle člověk mi musí dát dárek.
• Tenhle člověk obdivuje mýho patrona.
Při selhání nezískáš žádnej prospěch, ale ani neschytáš žádný zranění ani neztratíš žádnou příležitost. Prostě předvedeš velmi dobrý vystoupení.
Strhující požitkář: Když sundáš kus oblečení, svýho nebo někoho jinýho, nikdo, kdo
tě vidí, nemůže dělat nic, než tě sledovat. Vynucuješ si jejich absolutní pozornost. Pokud
chceš, můžeš z toho konkrétní lidi jmenovitě vyjmout.
Hypnotickej: Když jsi s někým nějakej čas o samotě, tak na tobě začne bejt fixovanej.
Hoď si šukatelnost. Na 10+, převaha 3. Na 7-9, převaha 2. Dotyčnej může utratit tvojí
převahu, 1 za 1, aby:
• Ti dal něco, co chceš.
• Sloužil jako tvý oči a uši.
• Bojoval, aby tě ochránil.
• Udělal něco, co mu řekneš.
VP, nad kterejma držíš převahu, proti tobě nemůžou jednat. Proti HP můžeš namísto
toho utratit svojí převahu ty, 1 za 1, aby:
• Se rozptýlila myšlenkou na tebe. Jedná pod palbou.
• Se inspirovala myšlenkou na tebe. Hned teď dostane +1.
Pokud selžeš, tak mají převahu 2 nad tebou, za úplně stejnejch podmínek.

DALŠÍ TAHY
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POŽITKÁŘSKÝ VYBAVENÍ
Elegantní zbraně (zvol si 1):
Pistole do rukávu (2-zranění nablízko přebíjecí hlasitá)
Zdobená dýka (2-zranění dotek cenná)
Skrytý nože (2-zranění dotek nekonečné)
Zdobenej meč (3-zranění dotek cennej)
Starožitná pistole (2-zranění nablízko přebíjecí hlasitá cenná)
Luxusní vybavení (zvol 2):
Starožitný mince (nošený cenný)
Provrtaný pro vsazení do šperků
Brejle (nošený cenný)
Můžeš je používat k +1našrocenost když de o tvůj zrak, ale pokud to uděláš, tak máš bez nich
-1našrocenost když de o tvůj zrak.
Dlouhej úžasnej kabát (nošenej cennej)
Úchvatný tetování (implantovaný)
Výbava na kůži a vlasy (aplikovaná cenná)
Mejdla, okry, barvy, krémy, balzámy. Jejich použití ti umožní vzít si +1 šukatelnost na potom.
Mazlíček (cennej živej)
Tvoje volba a tvůj popis.

VÝBAVA & BARTER

SMĚNA
Na začátku sezení utrať 1- nebo 2-bartery za svůj životní styl. Pokud nemůžeš nebo nechceš,
řekni to MC a zodpověz jeho otázky.
Pokud si potřebuješ vydělat během sezení, řekni MC, že si chceš odmakat prácičku. Můžeš:
• Vystupovat pro veřejnost.		
• Vystupovat pro soukromý publikum.
• Ukázat se po boku bohatý VP.		
• Jinej, kterej si dohodneš.
Pokud to je dostupný, tak jednorázovej výdaj 1-barteru může odpovídat: noci v luxusu a se
společností; jakýkoliv zbrani; kusu vybavení nebo oblečení co nejsou ani cenný ani hi-tech; najmutí
ochrany od borce nebo magora na jedno sezení; poplatku vojevůdci na pár sezení; měsíční údržbě a
opravám užívanýho výkonnýho vozidla; úplatkům, poplatkům a darům dostatečným k tomu, aby tě
dostaly prakticky ke komukoliv.
U lepších věcí čekej, že budou potřebovat nějaký zařizování. Nemůžeš si jen tak procházet
državama nějakýho barona s cetkama a drobnostma a čekat, že najdeš něco hi-tech nebo
ohromnej luxus.
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TVORBA POŽITKÁŘE
Aby sis vytvořil svýho požitkáře, zvol si méno, vzhled, vlastnosti, tahy, vybavení a Hx.

MÉNO
Říjen, Venuše, Rtuť, Duna, Stín, Volavka,
Švestka, Orchidej, Bouře, Svítání, Meč, Půlnoc, Kůže, Mráz, Tráva, Červen, Rampouch,
Gazela, Lev, Páv nebo Milost.

VLASTNOSTI
Zvol si jednu sadu:
• Klídeček+1 Machrovina-1 Šukatelnost2+
Našrocenost+1 Úchylnost=0
• Klídeček=0 Machrovina=0 Šukatelnost+2
Našrocenost=0 Úchylnost+1
• Klídeček-1 Machrovina=0 Šukatelnost+2
Našrocenost+2 Úchylnost-1
• Klídeček+1 Machrovina+1 Šukatelnost+2
Našrocenost+1 Úchylnost-2

TAHY
Máš všechny základní tahy. Zvol si 2 požitkářský tahy.
Můžeš používat všechny bitevní tahy, ale až
budeš mít možnost, mrkni na tahy držení
stráže, dávání bacha, kladení pastí a
obrácení situace.

VYBAVENÍ
Dostaneš:
• 1 elegantní zbraň
• 2 luxusní vybavení
• Cetky v hodnotě 2-barter
• Vohoz odpovídající tvýmu vzezření (tvůj
popis)
Pokud chceš začít s vozidlem nebo protézou,
domluv se s MC.

ZLEPŠOVÁNÍ
Kdykoli si hodíš na zvýrazněnou vlastnost a
kdykoliv si obnovíš svý Hx s jinou postavou,
tak si vyplníš kolečko zkušenosti. Když si
vyplníš pátý, tak se zlepšíš a zkušenosti si
zase vymažeš.
Kdykoliv, kdy se zlepšíš, si vyber jednu z
možností. Vyškrtni si jí, znovu už si jí zvolit
nemůžeš.

VZHLED
Muž, žena, neurčitý, překračující nebo
skrytý.
Výstavní vohoz, demonstrativní žebráckej
vohoz, luxusní vohoz, fetišistickej vohoz
nebo normální vohoz.
Uchvacující xicht, sladkej xicht, podivnej
xicht, roztomilej xicht nebo krásnej xicht.
Radostnej pohled, výsměšnej pohled, temnej pohled, zastíněnej pohled, ztrápenej
pohled, uchvacující pohled, jasnej pohled
nebo chladnej pohled.
Silný ruce, výmluvný ruce, rychlý ruce,
mozolnatý ruce nebo klidný ruce.
Štíhlá postava, ladná postava, tlustá postava, nepřirozená postava, mladá postava
nebo luxusní postava.

HX
Všichni představí svý postavy jejich ménem,
podobou a vzezřením. Udělej to taky.
Zapiš si ména ostatních postav.
Celý kolečko zopakujte pro Hx. Když si na
řadě, zeptej se na 1, 2 nebo všechny 3:
• Kdo z vás je můj přítel?
K týhle postavě si připiš Hx+2.
• Kdo z vás je můj milenec?
K týhle postavě si připiš Hx+1
• Kdo z vás je do mě zamilovanej?
K týhle postavě si připiš Hx-1.
Ke všem ostatním si připiš Hx+1 nebo Hx-1,
jak chceš.
Když sou na řadě ostatní, zodpověz jejich
otázky, jak se ti zachce.
Na konci vyber postavu s nejvyššim Hx na
tvý kartě. Zeptej se jejího hráče, která ze
tvejch vlastností mu přijde nejzajímavější,
a zvýrazni si jí. MC ti pak zvýrazní druhou
vlastnost.
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