
Arkánum XIII. - Výtah z pravidel

Zde najdete nejdůležitější věci, které je dobré si buď pamatovat, nebo mít alespoň po ruce k nahlédnutí.

Organizátorská telefonní čísla:
Organizační kontakty:  larp.arcanum@gmail.com a skype: daniel.bohovic. Tel: 777 024 310
Orákulum: adresa je www.arkanum.cloud. Login a heslo budete mít v emailu. Orákulum funguje i na mobilních zařízeních.
Discord Arkánum - pište do skupin své frakce pokud máte jakékýkoliv dotaz. Vyhýbejte se PM orgům, protože to vidí jen ten
dotyčný komu jste napsali, ve skupině uvidí zprávu všichni orgové a je mnohem větší šance že odpoví rychle.

POZNÁVÁNÍ: Hráče poznáte podle placky s logem hry. ORGOVÉ, kteří orgují budou mít navíc bílou pásku. Povolané bytosti a
lidi hrající něco jiného než svou postavu budou mít zelenou pásku pásku. Žlutou mají osoby v Šeru
Herní  doba a herní/neherní: Hraje se 24 hodin denně. Soukromá místa (byty) mají automaticky status neutrálního území,
nebojujte tam, pokud se vysloveně nedohodnete s majitelem. Veřejná místa mohou být využita pro Bullet Time. Nezapomeňte ho
ohlásit, přestřelka se rozhodně rozkecá. Krást lze vše, co bylo do hry dané organizátory, věci hráčů smíte zabavit maximálně na
jednu scénu, poté musíte rekvizity vrátit majitelům. Rekvizity za žádných okolností neničte. Pokud chcete něco nebezpečného
zabavit, je na vás abyste si to do konce hry pohlídali.
RUDÁ STOP: Ohlašte RUDÁ STOP, pokud vám, jako hráčovy situcae, vadí. V konfliktu to znamená že jste se herně podřídili,
ale vše se dál odehraje na úrovni vyprávění.    

STOP TIME: zvolání v případech nouze zastaví hru v dané scéně. Všichni zůstanou na místě, nebudou se herně domlouvat, než
se vyřeší situace.

ŠERO Neviditelnost a nepřítomnost: kdo je v šeru, bude mít žlutou reflexní pásku kolem paže.
Nepřítomné postavy mají sundanou placku a ruce na hlavě. Případně to pro jistotu oznámí okolí.  Nepřítomné  postavy nezasahují
do herního dění a nepřekáží. Neviditelní mají ruku na hlavě
Neutrální území: Uvnitř platí zákaz násilí (prostě si to nedovolíte a půjdete ven). Můžete tam sesílat neagresivní efekty (pozor,
dominance už je agrese) a můžete tam být cílem kouzel zvenku (jde vás Volat, Vyhledat, Proklít, ….).
Velitelství: jsou v normálních podnicích, obsluha je informovaná, ale čeká že nebudete dělat nepořádek, uvnitř používejte
Bullettime a pokud je to vaše velitelství, mužete použít jeho výhody.(můžete meditovat bez dovednosti a ošetření odstraňuje
Slabost)

BOJ: všichni umí zacházet jednoručně s chladnou nebo přirozenou zbraní cca do délky 40 cm a případnými nosiči kouzel.  Lepší
zbraně jsou dovednost. Zásah zbraní  ubere 1 život do končetiny a za 2 do těla.  Drsné útoky jsou oznámeny s Heslem ZEMŘI a
zraní za 2 životy do končetiny a za 4 do těla.
Střelba: Pistole NERF vyžaduje pozadí/dovednost, aby jste ji měli do začátku. Ale kdokoliv z ní může vystřelit, jen bez
dovednosti jste amatéři, hrajte to.

HLÁŠENÍ ORGŮM:
Pokud uděláte cokoliv herního, s někým se sejdete, něco vyšmelíte, někoho zabijete, uděláte rituál, oznamte to orgům pomocí
Discordu Arkána.
Dejte nám vědět předem pokud chcete - dělat rituál, plánujete konflikt, žádáte o scény, o CPčka…
Okamžitě hlásit - boje, rituály, agonie, umrtí.
Půběžně dávejete Orgům vědět co vaše organiace dělá (v pátek do 23.00, v sobotu do 14.00 a do 23:00 a v neděli do 16.00) -
setkání, získání předmětů, uzavření obchodní smlouvy, splnění cílů..

Magické efekty a jejich používání:
Všechny efekty, které smíte použít stojí MANU. K jejich seslání je potřeba GESTO (trojuhelník cca 1m velký).  Kolik many do
efektu dokážete vložit je rovno vaší MOCI. Efekty za víc jak 4 many jsou takzvaná “Mocná” kouzla, která jsou neveřejná a
dostanete k nim patřičné instrukce, pokud na ně narazíte.  
Postup kouzlení:
1) Provedete Gesto pro patřičný stupeň efektu, tím kouzlo připravíte do ruky která gesto provedla.
2) Provedete dotyk, hodíte nosič, vystřelíte NERF gunem, hodíte rýži - tím vlijete do kouzla manu, odečtěte si ji.
3) Zasaženému oznámíte jaký efekt jste provedli (př: FREEZE  )
Své kouzlo můžete kdykoliv ukončit, připravené kouzlo můžete kdykoliv rozpustit. Kouzlo vydrží připravené tak dlouho dokud
ho držíte v pěsti.

Trefování cíle: většina efektů vyžaduje dotek cíle se sesilatelem nebo nosičem, tj cíl zasáhnout projektilem. Pokud efekt trefí
pouze Nezasažitelnou končetinu(toto je Efekt), tak minul. Jinak ovlivní právě jeden cíl. Lze trefit více cílů zároveň, ale taková
kouzla jsou manově dražší.  Dotýkat se lze i zbraní, ohniskem nebo připravenou pastí. Ale buď se provede útok nebo efekt, nikdy
oboje. Jsou 2 výjimky z tohoto pravidla: hromadné seslání efektu a seslání skrze pouto.
Hromadné seslání ovlivní celou scénu(a stojí 8x zakladní cenu)
Seslání skrze pouto: Základní cena efektu. Musíte znát znak oběti.  Pak lze seslat kouzlo na dálku. Vy informujete orgy a orgové
pak informují cíl. Toto není 100% spolehlivý způsob jak seslat kouzlo. Některé efekty (léčení,  zemři, omrač, štít,…) takto nejdou



seslat.  Na seslání skrze pouto je vždy potřeba stejnojmenný rituál.
Spojování sil více sesilatelů je možné. Vždy je to, ale rituální magie. Seslání základních efektů vyžaduje aby efekt měli všichni
sesílající. U rituálních kouzel stačí, aby podmínku rituálu splnil jeden sesilatel, který rituál vede.
Trvání efektů: efekty, které nejsou okamžité, vydrží aktivní jednu scénu (cca do 30 minut), pokud sesilatel odejde ze scény dřív,
efekt skončí pozvolně s jeho odchodem. Trvalejší kouzla vyžadují pokročilé dovednosti a obvykle vás zavazují informovat cíl
v okamžiku, kdy kouzlo ukončíte (vezměte si na sebe telefonní číslo). Pokud selžete v předání informace, efekt bude trvat do
okamžiku kdy to cíl zjistí (přečte si SMS, je mu to oznámeno orgem,...). Tohoto nezneužívejte.
Obrana před efekty: vyjma fyzického uhnutí jsou dva různé způsoby jak přerušovat probíhající efekty, tím prvním rušíte přímo
sesílání, tím druhým již fungující efekt.
Protikouzlo ruší vzorec efektu při sesílání. Protikouzlo je potřeba mít připraveno dřív než vás nepřítelské kouzlo trefí. Hlaste
anulo.
Neutralizace: ruší již probíhající účinky. Pro úspěšnou neutralizaci musíte ovládat neutralizaci a cílový efekt/rituál který
neutralizujete.. Existují rušící amulety, které zastoupí znalost konkrétního efektu. Některé mocné efekty vyžadují, aby jste věděli
původce kouzla (karta a znak, lépe však jméno) u efektu to bude napsané. Dejte info orgovi, on rozhodne jestli to zabralo.
Obnova many: mana se vám doplňuje rychlostí 1 mana /hodina.  Za den vám takto přibude 24 man. Dovednost Meditace a
Velitelství umožňuje zrychlit toto doplňování, ale stále máte jen těch 24 man na den. Když vám dojdou, jste na suchu. Existují
způsoby jak získat manu navíc, nejednoduší je koupit si Mana sušenku u obchodníka. Mana získaná efektem Manipuluj s mocí se
počítá do vašeho deního limitu many.   

Ohniska: Ohnisko je jakýkoliv předmět se kterému se pojí Efekt. Každé Ohnisko je potřeba připotat. Uděláte to tak, že na glejt
Ohniska a daný předmět nakreslíte svůj znak. Od té chvíle je Ohnisko připoutáno a jen vy ho dokážete použít. Platí dokud není
odpoutáno či použitím zničeno. Postava má v základu možnost připoutání 2 Ohnisek. Reprezentace magických předmětů lze
znova očarovat, stačí přidat novou průvodku.  Použití Efektu Ohniska taky vyžaduje GESTO.
Průvodky jsou ke stažení a použití na stránkách u pravidel a budou k dispozici i u obchodníka a orgů.
Výroba: trvá tak dlouho jak předmět reálně připravujete(píšete průvodky..). Detaily jsou v podrobných pravidlech. Na výrobu
budete potřebovat Esence (herní předmět - malé skleněné kapky/krystaly) a fyzickou reptezentaci předmětu.

Herní stavy:
Léčení: Živí se léčí samovolně rychlostí 1 život za hodinu. Na rychlejší a účinnější léčení jsou efekty. SLABOST léčí ti s
pozadím DOKTOR nebo herními předměty(léky, drogy). Pokud nemáte k dispozici ani jedno, potřebujete se prostě vyspat a plně
doléčit nebo doregenerovat a zbavit se případného jedu, nemoci nebo prokletí, které vás oslabuje.
Bezvědomí: do bezvědomí vaše postava upadá tehdy, pokud její životy klesly na nulu a zároveň alespoň o část životů přišla díky
zásahu pěstí. Postavu v bezvědomí lze probrat vyléčením alespoň 1 života. Pokud Vaši postavu nikdo neprobere, probere se sama
po uplynutí 30 minut, přičemž se jí při tom automaticky vyléčí všechny životy, o které přišla díky zásahu pěstí. Po bezvědomí
chvíli hrajte zmláceného.
Amnézie -  nastává, pokud je postava v agonii nebo v bezvědomí vystavena dalšímu násilí (obvykle naznačená rána do hlavy
stačí, ale méně nápadné efekty  jako třeba zapomeň jsou taky možné). Oběť si nepamatuje cca 10 minut, které předcházely jejímu
upadnutí do agonie či bezvědomí. Útočníky dokáže popsat jen nejasně slovy: jeden, dva, hodně, …,  obyčejní, bohatí, divní,
monstrum. Můžete popsat zranění které vás do bezvědomí dostalo.
Agonie – stav, do kterého upadnete, když vám někdo ubere všechny životy. Jste na prahu smrti a umíráte. Můžete se kousek plazit
a sténat. Smrt pro Jiné nepřichází úplně snadno, pokud vám někdo agonii neukončí (minimálně chvíli trvající ničení těla), nebo se
sami nerozhodnete zemřít. Z agonie vás dostane vyléčení životů. Tedy samovolně se probudíte po 1 hodině, kdy se vám život
obnoví přirozeně. Po probuzení z agonie trpíte SLABOSTÍ (neběháte, máte poloviční Moc, zraňujete jen za 1).  Slabost odstraňuje
Pozadí Doktor a efekt Regenerace. Schopnost Léčit životy umožňuje odstranit Slabost na neutrálních místech (toto vyjadřuje
potřebu profesionálního ošetření, vytahání kulek apod.).
Konečná Smrt – smrt nastane, pokud vás někdo dorazí vaší SLABINOU, Jste v opravdu bezvýchodné situaci nebo Prohrajete
souboj na život a na smrt. Pokud vás někdo zabije a tyto podmínky nesplní, je šance, že se z toho ještě nějak dostanete.  Smrt
rozhodně hlaste orgům. Po smrti dostanete další postavu.
Slabina –  v registračce jste si vyplnili slabinu, ta má RP význam. pokud s ní jste konfrontování, máte problém říct ne.
Lokace hry budou vedeny na mapě. Poznáte je i podle nalepovacího glyfu. Obvykle je možné, že v blízkosti cca do 2 metrů lze
najít  i něco reálně schovaného.  

Znaky, Taroty  a stopy:
Každá postava a některá místa a předměty mají  Znak a Tarotovou kartu.  Taroty jsou viditelné a zkoumatelné v okamžiku, kdy
jsou vyplněny a odhozeny, ale nejdou vám ukrást/zabavit ani prohlédnout dokud je máte u sebe.
Kartu neodhazujete, když děláte drobnosti bez nějakých zvláštních následků. Typicky efekty za jednu manu na sebe a
dobrovolníky. Seslání Šera  nebo Léčení je drobnost.
Kartu odhazujete na zem, když provedete očividně agresivní magický čin - Zemři, Omrač, Dominance nebo Press na někoho
jiného už je napadení a přestupek 6 kategorie a kartu je třeba odhodit. Pokud si nebudete jistí, kartu odhoďte. Pokud vám dojdou
karty stavte se u orgů, dají vám další. Na kartu napiště čas, efekt ketrý jste provedli a nakreslete svůj Znak.
Kartu necháváte u cíle, pokud jste ho nějakým způsobem ovlivnili proti jeho vůli, poznačili ho, Četli mu mysl, Zapomněli ho.
Jména a pravá jména a jejích používání: většinu potřebujete znát plné jméno postavy a její Znak. To vám stačí na zacílení
rituálů apod. Skutečné pavé jméno s dalšími pravidly mají jen některé bytosti.



Ekonomika: herní platidlo jsou eurobankovky, můžete platit i manou, pokud máte způsob jak si ji předat, předměty. 

CO DĚLAT KDYŽ NEVÍTE:
Jestli efekt skutečně můžete použít?: Řiďte se popisem, pokud si nejste jistí, zeptejte se orga. Pokud org není po ruce, řiďte se
zdravým rozumem. Pokud by efekt měl mít podezřele výhodný dopad pro vás nebo okolí, pravděpodobně jste něco přehlédli,
podívejte se znova nebo se zeptejte orga.  
Zasekli jste se ve hře a nevíte co dál: Zamyslete se, jestli jste využili všechny možnosti, které máte a pak kontaktujte orgy. Jako
poradna bude fungovat Cestovní kancelář, Smilova 704 nebo pište na Disord. Khelben si vás vyslechne a poradí.

Novinky v pravidlech pro rok 2023:

Arkánum Discord server - Hlavní komunikační kanál herních informací je Arkánum Discord, kudy sdílíme zásadní herní
informace. Dotazy, info co jste dělali nebo chcete dělat pište do kanálu svých skupin. V případě, že chcete něco rychle od orgů,
označte příspěvek @org. Nepište orgům PM! Obecné dotazy pište do kanálu: Dotazy ke hře.
Zanechávání stop: Pokud hráč výrazně magicky ovlivní herní svět nebo ostatní postavy(rituál, sesílání na nedobrovolný subjekt,
kouzla za víc jak 4 many), zanechává na místě svou Tarotovou kartu s časem, znakem a efektem který provedl.
Základní počet životů ze zvedl ze 4 na 5 pro všechny postavy.
Do denního limitu many se počítá i mana získaná efektem Manipuluj s mocí(jak dobrovolný, tak nedobrovolný subjekt). Do
limitu se nepočítají Mana sušenky(k sehnání u obchodníků)
NERFky a střílení efektů: Palná zbraň ubírá za 1 život všemu, co trefí jedním výstřelem. Můžete střílet i efekty, pokud budete
dostatečně blízko, abyste je dokázali zahlásit(a uděláte gesto). Efekt se nesčítá se zraněním, tj. buď zraníte výstřelem, nebo
provedete efekt. Najednou sešlete jen jeden efekt, takže nelze nabít munici efekty dopředu a pak je v salvě vystřílet.
Dovednost Předvídání: Už neumožňuje pracovat s Tarotovými kartami v Orákulu, ale nově dává přístup do speciální Discord
skupiny  kde se budete moci ptát orgů na věci spojené s osudem a budoucností.
Efekty Štít a Zemři: byly odstraněny z několika Arkán, takže jsou teď vzácnější.
Synergické předměty: Tyto zvláštní předměty mohou po připoutání zvyšovat životy, manu a Moc nositele o 1 bod. Svým
způsobem takto můžete levelovat a drsnět.  Existuje limit 4 synergických předmětů pro jednu Postavu(jiný limit než Ohniska).
Kognitivní hazard: Je skupina unikátních herních efektů, které vás mohou ohrozit tím, že je zahlédnete nebo s nimi přijdete do
styku. Poznáte je v okamžiku, kdy zahlédnete níže uvedený obrázek. Pod vlivem efektu jste v momentě kdy rozeznáte o co se
jedná, následně se řídíte přiloženými pravidly.


