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CHARACTER CARDS - KARTY POSTAV 

  

    
CASTLE 

SLOGAR 
Elias E. Gorr Potulný hrobník 

Pro potulného hrobníka může být těžké najít si práci. Naštěstí je jí 
na hradě Slogar vždycky dost. 

 
Grogar Nedokončená práce 

Profesorka Slogarová se rozhodla stvořit dokonalého sluhu pro svou 
dceru. A stále má co dělat.  

 
Lord Slogar Mozek v krabici 

Myšlenky lorda Slogara mohou být zmatené, ale Helena si je jistá, že 
jeho srdce je na správném místě. 

 
Melissa Slogar Mrtvolné děťátko Je nepříjemné když dítě zemře tak mladé. Někdy je horší, když ne.  

 
Professor Helena Slogar Ekcentrický vynálezce 

Má ráda zahradničení, procházky v měsíčním svitu a oživování 
mrtvých. 

HEMLOCK 

HALL 
Butterfield Nenápadný domovník Ať jde o cokoli, už to udělal.  

 
Goody Zarr Zločinná chůva 

Goody Zarrová vzala své učitelské poslání opravdu vážně. Děti už 
jsou skoro v půlce Velké knihy jedů.  

 
Lola Wellington-Smythe Divoké dítě 

Jednou za život můžete mít šanci tancovat s ďáblem a hrát v kostky 
se smrtí. Pro Lolu je to celkem nudná noc… 

 
Lord Wellington-Smythe Vyjevený vévoda 

Od smrti své manželky se upjal ke svým dvěma dětem. Navzdory 
očividné absenci jakékoli otcovské podoby.  

 
The Twins Roztomilí haranti 

Wellingtonovic dvojčata jsou ti nejsladší démony posedlí sociopati, 
které jste kdy potkali.  

DARK'S DEN 

OF 

DEFORMITY 

Darius Dark Zlomyslný ředitel Má cirkus v krvi. A že je jí v tom cirkuse opravdu hodně! 

 
Elissandre DeVille Pokreslená dáma 

Bohužel, Elissandra svá nezapomenutelná tetování před světem 
schovává. 

 
Mister Giggles Úchylný klaun Vždycky má milý úsměv, když jde o děti.  

 
Samson O'Toole Chlápek s bradkou 

Ačkoli jsou vousaté dámy stále v kurzu, má pro její deformaci jen 
málo lidí pochopení.  

 
Thumbelisa Trpasličí primadona 

Darius Dark by býval udělal lépe, kdyby si dříve všiml její mrňavosti, 
než průměrného operního talentu.  



přeložil: Jakub Guman 
 

BLACKWATER 

WATCH 
Angel Sériový vrah s pohledem laně Angela vždycky toužila vyrazit do města a někoho zabít… 

 
Balthazar Nevěrný pes Balthazar ví o všech kostech i o tom, kde jsou zakopané.  

 
Cousin Mordecai Rusovlasý levoboček Jeho početí je to poslední, s čím si dělá hlavu.  

 
The Old Dam Vraždící matriarcha 

ovládá rodinu Blackvaterů železnou pěstí. A když je třeba, tak i 
vydíráním, jedy a noži v temnotách.  

 
Willem Stark Znepokojivý nádeník 

Willem pro starou paní pracuje už celé věky. Za tu dobu měl co dělat 
se všemi druhy zakázek. I příbuzných.  

 

 

 
   

  

  

MODIFIER CARDS - KARTY MODIFIKÁTORŮ 

  

  

Broke many bones  Zlámal si spousty kostí 
 

Říkají, že bolest je nejlepší učitel. A víš co? Ty jsi propadl! 

Contracted consumption 
Omezená spotřeba (a nebo 

taky Pokročilá tuberkolóza) 

Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna menší. 

Viditelné strádání je taková tragédie… (nebo: viditelné 
souchotiny) 

Fell down the well Spadl do studny 

Pokud má tato postava 

zápornou Sebehodnotu, můžeš 

jako volnou akci okamžitě 

zahrát Náhlou smrt. 

Všechno dobré dobře končívá. Pokud to nekončí ve studni. 
(nepřeložitelná slovní hříčka: "All's well that ends well, 

unless it ends IN the well.") 

Found fame at a feast Našel slávu na večíru 
 

Je jednoduché oživovat párty, když ostatní hosté umírají.  

Found love on the lake Našel lásku na jezírku 
Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna větší.  
Dřív nebo později se najde někdo, kdo tu tvou loď potopí. 

Found maggots in the 

meat 
Našel červy v mase. 

Hned po zahrání zahoď jednu 

kartu.  
Hledači, hlídači… 

Grew old without grace Zestárl bez milosti 

Hráč po tvé pravici může 

náhodně vybrat a nechat si 

dvě karty z tvé ruky hned 

poté, co tuto kartu zahraješ. 

Stane se z tebe smrt. Tak si pospěš! 

Had a picnic in the park Měl piknik v parku 
 

Džbán vína, bochník chleba a smečka vlků v lesích. 
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Landed a legacy Zdědil odkaz 

Hned po zahrání této karty 

můžeš líznout nebo zahodit 

dvě karty. 

Těm, které opravdu milujete, dopřejte radost smrti.  

Slept without sorrows Spánek bez starostí 
 

Uvolni se, nechej své starosti odejít v dál a snaž se 
nemyslet na pana Vypíchnuoko Zdůlku ve skříni. 

Starved in a storm Hladověl v bouři 
 

Neměl jsi ten kousek dortu nechávat na dešti! 

Stole from a stiff Ukraden z umrlčího prkna 
 

Zpronevěřují, i když jsou mumifikovaní? (tady si fakt nejsem 
jistý překladem) 

Suffered from sores Trpěl žalem 
Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna menší. 
Je zřejmé, že TY jsi ten ubohý budižkničemu.  

Was beaten by beggars Zmlácen žebráky 
 

Dej, dokud můžeš. Pak dej ještě víc. 

Was blessed by the 

bishop 
Požehnán biskupem 

Po zahrání této karty můžeš 

okamžitě zahodit kolik karet 

chceš a pak si dolízat do 

maxima. 

Popel popelu... 

Was burdened by boils Obsypán uhráky 
 

Je in být obsypán. Ale ne v tomhle slova smyslu. (to je 
hooodně volný překlad) 

Was charmed by the 

circus 
Okouzlen cirkusem 

 

Kdo nemá rád sledování té strakaté směsi úchylných 
skotačících a vtipkujících paňáců? 

Was chased by children Stíhaný dětmi 
 

Klacky a šutry ti MOHOU zlomit kosti. (variace na dětské 
říkadlo. V originále se rýmuje: "Sticks and stones CAN 

break your bones.") 

Was chastised by the 

church 
Vypovězen z církve 

Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna menší.  

Nehodláme spekulovat o tvých zvrácených a deviantních 
praktikách! 

Was clever at  cards Byl chytrý při hře v karty 

Hned po zahrání této karty 

můžeš líznout nebo zahodit 

jednu kartu. 

Esa a osmičky? Zase? 

Was crippled by 

creditors 
Zmrzačen věřiteli 

Hráč po tvé pravici může 

náhodně vybrat a nechat si 

dvě karty z tvé ruky hned 

poté, co tuto kartu zahraješ. 

Odkládání splátek může být smrtící.  

Was cursed by the 

Queen 
Proklet královnou 

Hned po zahrání vyhoď 

všechny karty z ruky. 
Asi jí to nepřišlo vtipné. (hodně volný překlad) 

Was delighted by 

ducklings 
Byl potěšen kachničkami 

 
Říkají, že ďábel zbožňuje kachny 

Was disgraced at a Ztrapněn při tanci 
 

Skleněné střevíčky? Zajímavý nápad… 
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dance 

Was distressed by 

dysentery 
Sklíčen úplavicí 

Hráč po tvé levici může 

náhodně vybrat a nechat si 

dvě karty z tvé ruky hned 

poté, co tuto kartu zahraješ. 

To je víc informací, než jsme potřebovali vědět. 

Was diverted by drink Obrácen na pití 
Hned po zahrání zahoď jednu 

kartu.  
Malé změny jsou na dlouho.  

Was driven to drink Začal chlastat 
Hned po zahrání zahoď jednu 

kartu.  
Neřiď, když chlastáš (v češtině už to není vtipné) 

Was galled by gangrene Trýzněn gangrénou 
 

Kdo rád ztrácí končetiny? 

Was greeted by ghosts Navštíven duchy 
Ihned po zahrání zahoď tři 

karty.  
To máš z toho, že vyvoláváš staré vzpomínky. 

Was hunted by horrors Strašen hrůzami 
Po zahrání této karty 

vynechej své příští kolo. 
Pros za vykoupení! 

Was jinxed by Gypsies Uřknut Cikány 
Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna menší. 
Vysoký temný cizinec ve tvé budoucnosti nosí kosu.  

Was marooned on the 

moors 
Opuštěn v bažinách 

Pokud má tato postava 

zápornou Sebehodnotu, můžeš 

jako volnou akci okamžitě 

zahrát Náhlou smrt. 

Blbé vrány, blbé drobky chleba. Blbé bažiny. 

Was married 

magnificently 
Úžasně oženěn. 

Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna větší.  

Je to nejšťastnější den tvého života! A pravděpodobně I 
poslední… 

Was mauled by a 

manatee 
Pohmožděn kapustou 

 
Bývají zuřivé, když se někdo snaží okopat. 

Was menaced by mice Ohrožen myšmi 
 

Sloni nejspíš vědí něco, co my ne.  

Was mocket by midgets Zesměšněn zakrslíky 
 

Nejmenší věci bolí nejvíc.  

Was perturbed by the 

pudding 
Opařen pudinkem 

 
Jen hltej - puding dostal takovou zvláštní příchuť… 

Was pestered by 

poltergeists. 
Obtěžován poltergeisty 

Hráč po tvé pravici může 

náhodně vybrat a nechat si 

dvě karty z tvé ruky hned 

poté, co tuto kartu zahraješ. 

Jsou tu zaaaaaaaaas! 

Was pierced by 

porcupines 
Probodán dikobrazy 

 
Mít hodně bodlin je príma věc. Ale někdy je to nebezpečné.  

Was plagued by the pox Zamořen neštovicemi 
Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna menší. 
Mor na oba vaše… domy  
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Was popular in 

parliament 
Byl populární v parlamentu 

Hned po zahrání této karty 

můžeš líznout nebo zahodit 

dvě karty. 

Naštěstí jsou voliči tupci. 

Was pursued by poodles Pronásledován pudly 
 

Možná vypadají hloupě, ale jsou schopni během minuty na 
kousky roztrhat nosorožce.  

Was put into prison Dostal se do vězení 
Dokud je vidět tento text, 

nemůžeš hrát Události. 
Je tu místo pro všechny. Tohle je tvoje.  

Was ruined by rum Zničen rumem 
 

Zhouba námořníků a jim podobných společností.  

Was scarred by 

scandals 
Vystrašen skandály 

Hned po zahrání vyhoď 

všechny karty z ruky. 
Pravda bolí.  

Was shunned by society Ztrapněn společností 
Po zahrání této karty 

vynechej své příští kolo. 
Můžeš jim to mít za zlé? 

Was sickened by salmon Přiotráven lososem 

Dokud je vidět tento text, 

zahoď jednu kartu kdykoli 

zahraješ Modifikátor (včetně 

tohoto). 

Ryba, krocan nebo zkažená ryba? ("krocan" - fowl - zní v 
angličtině stejně jako "zkažený" - foul) 

Was startled by snakes Vylekán hady 
 

… a to ani nezmiňuji, že byl uštknut zmijí a pocuchán 
brejlovcem. 

Was swindled by 

salesmen 
Podveden obchodníkem 

Když zahraješ tuto kartu, 

přeskoč svou lízací fázi. 
Byla to životní koupě! Poslední…  

Was taunted by tigers Vystrašen tygry 
Když zahraješ tuto kartu, 

přeskoč svou příští lízací fázi. 

Skákání skrz obruče není taková sranda, když jsi to TY, kdo 
je v kleci.  

Was terrified by 

topiary 
Vyděšen živými ploty 

 

Po celé generace nás na vánoce ořezávali. Teď je čas 
vyměnit si role.  

Was the toast of the 

town 
Město mu proneslo přípitek 

Dokud je tato karta vidět, je 

tvůj limit karet o jedna větší.  

Užij si svých patnáct minut slávy! Příští stanice: zbytek 
života v ubohém zoufalství. 

Was trapped on a train Zachycen vlakem 
 

Všechny zastávky vedou ke krvavé smrti. 

Was widowed at the 

wedding 
Ovdověn hned při svatbě.  

Může být zahráno pouze na 

postavu se srdíčkovou ikonou.  
Nevěsta oblékla červeň.  

Was wounded by wasps Pobodán vosami 
 

… má cenu vykládat i o těch včelách a sršních?  

Was woundrously well 

wed 
Zázračně výhodný sňatek.  

Hned po zahrání této karty 

můžeš líznout nebo zahodit 

dvě karty. 

Hitem letošní dárkové sezóny se staly náhrobní kameny.  

Was written out of the 

will 
Odepsán ze závěti 

Když zahraješ tuto kartu, 

přeskoč svou příští lízací fázi. 
Kde je závěť, tam je i možnost být podveden o svou část.  
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Went mildly mad Pozvolna zešílel 

Dokud je vidět tento text, 

zahoď jednu kartu kdykoli 

zahraješ Modifikátor (včetně 

tohoto). 

Příčetnost nepřipouští výjimky! 

    
  

UNTIMELY DEATH CARD - KARTY NÁHLÝCH SMRTÍ 

  

  

Choked on a bone Osekán na kost 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

poháru. 

Alespoň se naposled nasnídal. 

Died of despair Zemřel zoufalstvím 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Hned po zahrání vyhoď 

všechny karty z ruky. 

Člověk nedokáže trpět věčně… 

Died old and alone Zemřel starý a sám 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Nemůže být hráno na postavu 

s ikonou srdíčka. 

Ne, padesát koček se nepočítá. 

Died without cares Zemřel bez starostí 
Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  
Všichni bychom rádi měli to štěstí. 

Drank too much rye Vypil moc pálenky 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

poháru. 

Alespoň ostatky zůstanou dobře naložené. 

Drowned in a bog Utopen v mokřině 
Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  
Stojaté vody jsou hluboké.  

Fell from on high. Spadl z výšky 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

lebky. 

Někdy prostě musíš skočit.  
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Never returned Nikdy se nevrátil 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

kachny. 

Dobré osvobození. 

Ran out of air Udusil se 
Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  
Nikdy ho nedoceníš, dokud nedojde. 

Was badly burned Byl ošklivě popálen 
Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  
Oheň zachvátil srdce… a ostatní důležité orgány. 

Was baked into a pie Byl zapečen do koláče 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

poháru. 

Mrtvý, ale chutný! 

Was burnt by a mob Upálen davem 
Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  
Padesát lidí s vidlemi a pochodněmi se prostě nemůže splést! 

Was choked by a tie Byl uškrcen kravatou 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

lebky. 

Věci, které dokážeme udělat kvůli módě. 

Was consumed from 

within 
Pozřen zevnitř (??) 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

lebky. 

Jaký způsob, kterak se ztratit… 

Was devoured by 

weasels 
Pozřen lasičkami 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

kachny. 

Podává se večeře! 

Was eaten by bears Byl sežrán medvědy 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

kachny. 

Protože i medvědi se občas potřebují nažrat.  
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Was overcome by the 

measles 
Udolán osypkami 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

lebky. 

X značí body. 

Was pushed down the 

stairs 
Strčen ze schodů 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

peněz nebo srdíčka. 

Jsou to schody d nebe. A nebo do pekla.  

Was slain by an heir Zavražděn dědicem 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu. 

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

peněz nebo srdíčka. 

TY si to s sebou nevezmeš! 

Was torn limb from limb Roztráh kus po kousku 

Otoč postavu pod touto 

kartou na její zesnulou stranu.  

Přidej dodatečných -10 bodů, 

pokud má mrtvola ikonku 

kachny. 

Odpočívej po kouskách. ("Rest in pieces.") 

    

  

EVENT CARD - KARTY UDÁLOSTÍ 

  

A chance to begin again Šance začít znovu Vyhoď všechny modifikátory z živé postavy.  

A second chance Druhá šance 
Jako odpověď zruš kartu Náhlé smrti hned poté, co je zahrána; nebo zruš a zaho´d kartu 

Náhlé smrti z již mrtvé postavy. (obživne) 

A stormy night Bouřlivá noc Lízni si čtyři karty. Jednu kartu zahraj a pak vyhoď tolik karet, abys dosáhl limitu.  

A tragic 

misunderstanding 
Tragické nedorozumnění Zvol dvě živé postavy a vyměň jejich modifikátory. 

An unpleasant surprise Nepříjemné překvapení Vyřaď vrchní Modifikátor z živé postavy a zahoď jej.  

Body thief Krádež těla 
Zvol jednu živou a jednu mrtvou postavu. Obě úplně vyřaď ze hry - ani jedna z nich nepřinese 

žádné body.  
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Misfortune favors the 

old 
Neštěstí oblažuje staré 

Toto kolo můžeš zahrát dvě karty navíc. Musí to být Náhlé smrti nebo Modifikátory s 

negativními body.  

Smoke and mirrors Kouř a zrcadla Jako odpověď okamžitě zruš kartu Události poté, co byla zahrána.  

The root of all evil Kořen všeho zla 
Lízni si jednu kartu z ruky každého soupeře a okamžitě zahraj ty, které uznáš za vhodné. 

Zbylé si ponechej. Abys mohl zahrát tuto kartu, musíš mít živou postavu s ikonkou peněz. 

Till death do us part Dokud nás smrt nerozdělí Zahraj Náhlou smrt na postavu s ikonou srdíčka, nezáleží na tom, jakou má Sebehodnotu. 

To be or not to be Být či nebýt? 
Přesuň kartu Náhlé smrti z mrtvé postavy na živou postavu s negativní Sebehodnotou. 

(vymění si role) 

Twist of fate Zvrat osudu Vyměň vrchní modifikátor na postavě za jiný, který máš v ruce. Ten původní si nechej v ruce.  

 

 

Poznámka: některé překlady jsou velice volné – většinou v případech, kdy jsem si buď opravdu nevěděl rady, nebo kdy šlo o nepřeložitelnou frázi. 

U karet modifikátorů jsem se chtěl vyhnout otrockému překládání všech minulých časů s „was“, takže jsem si dovolil trochu upravit formulace. 

Jelikož čeština nedisponuje univerzální třetí osobou, přeložil jsem všechny karty tak, jako by byly v mužském rodě.  

Jsem otevřený všem poznámkám a případným úpravám.  

Díky Ocaskovi za poskytnutí přepsaného anglického textu. Sám bych se jinak k překladu nedokopal.  


