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ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍRUČKYROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍRUČKY
Tyhle příručky Apokalyptickej svět v různejch směrech 
rozšiřujou. Některý stojej na předpokladech o jeho mi-
nulsoti nebo budoucnosti, některý na předpokladech o 
podstatě jeho prostředí nebo obyvatel.

Pokud nejsou ve hře, tak nápady v nich neber za závaz-
ný.

MC, je tvoje práce se před hrou rozhodnout, který z 
těhle rozšiřujících příruček, pokud vůbec nějaký, skončej 
na stole v nabídce.

Jakmile se hra rozjede, tak je na tobě rozhodnout který, 
pokud vůbec nějaký, zůstanou v nabídce pro vem si tah z 
jiný příručky nebo změň příručku svý postavy.

ZAKÁPĚNECZAKÁPĚNEC
Od Breta Gillana

Je to pravda vždycky a všude? Byla to pravda ve zlatym 
věu legend, když byl život laskavej? Tady v Apokalyptic-
kym světě to je pravda najisto: některý z nás se naroděj 
a vyrostou a žijou bez tváří. Zepředu máme na hlavách 
věci, samozřejmě, ale ty sou měkký, tvárný, výmluvný, 
odhalující a nejsou to naše tváře. Naše tváře by byly tvr-
dý, nicnedávající, tichý a strnulý. Byly by takový, jako 
sme my. Nikdy by necukly.

PŘEHLED PŘÍRUČEK
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ROZMRAŽENECROZMRAŽENEC
Je možný, že když Legendární Zlatej Věk padnul, tak 
to byl pro všechny šok. Je možný, že je to zaskočilo ne-
připravený a nicnetušící. Možná, že stejně jako my, byli 
prostě v hajzlu.

Ale taky je možný, že to viděli přicházet.

ZDROJÁKZDROJÁK
Vytvořeno s Meguey Bakar

Čas od času se dá najít místo, kde stojí za to bejt. I v 
Apokalyptickym světě. A když v tom místě si, tak se ob-
čas staneš něčim víc, než si byl. Už nejsi ta dravá, lačná, 
žíznivá troska, kterou tě svět udělal. Nebojíš se vyjících 
vlků, je ti ukradený, co Říjen chce nebo koho T-Bone 
šuká. Máš Zdroj a ten dokáže utišit všechnu žízeň, kte-
rou trpěj.
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APOKALYPTICKÝ DÍTĚAPOKALYPTICKÝ DÍTĚ
Přicházíme. Sme budoucnost. Sme, co ste stvořili.

RÁDIORÁDIO
Vytvořeno s Joshem Savoiem

Všechno to sou hovadiny. Lži co Dremmer řiká svejm 
lidem aby dál bojovali, prorokyně hladu a její spasení, 
psychouši a jejich mozkový vojebávky. Ale ty si skuteč-
nej. Víš, jak věci sou. Když Krin začne válku s Wirem, 
tak o tom víš. Když nějakej šmejd vodpráskne východní 
državu, víš o tom. Když nějakej šáblej prorok shromáždí 
armádu uprostřed skládek, tak o tom víš taky.

Víš o tom a všem to řekneš. Přineseš pravdu, ať už to 
podlomí číkoliv lži a bez ohledu na to, jak moc bude bo-
let.
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PŘEDVÁDĚČKAPŘEDVÁDĚČKA
Vytvořeno s Elliotem Bakerem

Je to tak, jak to řek dávnej prorok. Ty sám si to, co se 
předvádí. Když to nevodehraješ sám, tak to nevodehra-
je kurva nikdo.

VESMÍRNEJ VÝSADKÁŘVESMÍRNEJ VÝSADKÁŘ
Před 50 lety vodpálili nepřátelé lidstva psychickou 
zbraň a zničili všechnu naději pro budoucnost. Igno-
rujíc miliardy umírajících a trpících provedla armáda 
tajnej plán připravenej v očekávání podobnýho útoku a 
jeho následků. Zlomek populace byl evakuovanej na or-
bitální stanice a tajný základny na Marsu, co se promě-
nily v efektivní kolonie. Vnuci těhle lidí - tvoje generace 
- vyrostla se sny vo modrym nebi a čistejch oceánech, 
který už dávno neexistujou.

Přišel čas vrátit se a vzít si Zemi zpátky.
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