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Scénář

HERNÍ MATERIÁL

Těžké časy nastaly na palubě Rudého listopadu, nové experimentální 
ponorky, vlajkové lodi sovětského gnomského námořnictva. Rána za 
ranou stíhá posádku a zdá se, že se proti této lodi všechno spiklo. 
Gnomové volají rádiem o pomoc, ale záchrana nedorazí dříve jak 
za hodinu. Znamená to, že se musí pokusit přežít hodinu na palubě 
ponorky, kde tlak vody neustále roste, jaderný reaktor se přehřívá, 
rakety jsou těsně před výbuchem, všude proniká voda a šíří se požár, 
dochází vzduch a co je nejhorší, tenčí se i zásoby vodky.

Hrací deska 8 gnomských námořníků

8 ukazatelů času 

3 havarijní ukazatele
4 žetony destrukce

54 žetonů vybavení 15 žetonů blokace poklopů

10 žetonů zaplavení 10 žetonů ohně Házecí kostka

8 karet gnomů 56 karet událostí
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Hrací plán
Hrací plán má několik různých funkcí.

Každý hráč během hry pohybuje po herním plánu figurkou gnom-
ského námořníka ve své barvě a zároveň pomocí ukazatele času ve 
stejné barvě sleduje na časové stupnici dobu, která mu zbývá do 
záchrany. Bílý stínový ukazatel času slouží vždy hráči, který je 
momentálně na tahu ke sledování jednotlivých fází tahu na časové 
stupnici.

Ponorka a mořský prostor. Plánek „Rudého listopadu“ se skládá 
z 10 očíslovaných prostor. Je to hlavní část hracího plánu. Číslo 
11, s obrázkem Krakena, reprezentuje moře vně ponorky. Očíslo-
vané místnosti ponorky jsou propojeny pomocí vnitřních poklopů 
a tři místnosti (3, 6 a 9) jsou propojeny vnějšími přechodovými 
komorami s mořským prostorem. Některé místnosti ponorky mají 
ve hře důležitou úlohu. Potíže ponorky mohou námořníci odstra-
ňovat ve strojovně (1), v místnosti ovládání vzduchových čerpadel 
(2), v reaktorové místnosti (4) a v místnosti raketové kontroly (7).  
Potřebné vybavení k řešení problémů mohou získat ve výstrojním 
skladu (8) nebo v kapitánově kajutě (0). Červeně označená oblast 
ve výstrojním skladu a v kapitánově kajutě je místo pro gnomy, 
kteří už ve skladu vyfasovali žetony vybavení nebo v kapitánově 
kajutě vodku.
Časová stupnice. Časová stupnice kolem okraje herního plánu, 
počínaje značkou „60“ a konče zelenou značkou „0“ (záchrana),
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odpočítává čas k záchraně. Každé políčko reprezentuje 1 minutu. 
Čtyři políčka na začátku stupnice označují startovní pozici pro různý 
počet hráčů (3-5, 6, 7 a 8). Během hry se ukazatele času pohybují 
výhradně směrem ke značce záchrany.
Havarijní stupnice. Na hracím plánu se nacházejí tři havarijní 
stupnice: stupnice nedostatku vzduchu, teploty a vnějšího tlaku. 
Jestliže kterýkoliv ukazatel dosáhne na stupnici koncového bodu, 
hra je ztracena! Každá havarijní stupnice má dva body obnovení, 
jeden na začátku stupnice a jeden na pátém stupni nebezpečí.

Oboustranné karty gnomů ukazují stupeň opilosti námořníků a zároveň 
slouží k barevné identifikaci, který hráč pohybuje kterou figurkou.

Během každého tahu hráče je většinou tažena 1 nebo více karet udá-
lostí. Události nejsou nikdy prospěšné, ale jsou téměř vždy škodlivé. 
V pravém dolním rohu karty je vždy údaj o stupni odolnosti aktivního 
gnoma na alkohol.

Za pomoci sady žetonů vybavení se hráči snaží zachránit nefunkční 
plavidlo. Pomocí většiny vybavení lze snadněji opravit porouchaná 
zařízení. Několik z nich pomáhá hráčům i jiným způsobem.

karty gnomů

karty událostí

žetony vybavení
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ostatní žetony

házecí kostka

Oboustranné žetony zaplavení s nízkou hladinou na jedné a vyso-
kou hladinou vody na druhé straně žetonu reprezentují jak mnoho je 
příslušný prostor ponorky zatopený (částečné a úplné zaplavení).
Žetony ohně označují, že příslušná místnost momentálně hoří.
Žetony blokování poklopů se umísťují na vnitřní poklopy ponorky 
a označují v ponorce zablokované poklopy, přes které nelze běžným 
způsobem procházet do jiné místnosti.
Čtyři žetony destrukce jsou v případě příslušných událostí umísťo-
vány na časovou stupnici. Jakmile se ukazatele času všech hráčů 
posunou za okamžik destrukce, hra je ztracena – došlo k destrukci 
ponorky!

Házecí kostka hry Rudý listopad je desetistěnná. 
„0“ se čte jako číslo „10“.

Sežrání
Krakenem!

Imploze! Zadušení!Odpálení
raket!
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příprava hry
1.  Umístěte herní plán na dosah všem doprostřed stolu.
2.  Položte kostičky ukazatelů havarijních stupnic na počáteční 
     políčka.
3.  Každý hráč si vybere barvu a vezme si odpovídající figurku 
     gnomského námořníka, časový ukazatel a kartu námořníka.
     a.  Každý hráč umístí svého námořníka na takové místo 
          v ponorce, jaké číslo mu padne při hodu desetistěnnou 
          kostkou. 
     b.  Ukazatele času všech hráčů se naskládají na sebe na místě 
          časové stupnice, které je určeno jako startovní políčko pro 
          příslušný počet hráčů (3-5, 6, 7 nebo 8) ve hře.
     c.  Hráči si viditelně před sebe položí kartu gnoma „střízlivým 
          stavem námořníka“ nahoru.
4.  Žetony vybavení: 
     a.  Ze zásoby dejte stranou 6 žetonů vodky; umístěte je lícem 
          nahoru na příslušné místo do kapitánovy kajuty.
     b.  Zbývající hromádku žetonů zamíchejte a rubem dolů ji 
          umístěte do blízkosti herního plánu.
     c.  Z této hromádky rozdejte skrytě každému hráči dva žetony.
5.  Balíček karet událostí:
     a.  Z balíčku dejte stranou kartu Krakena
     b.  Zbývající karty zamíchejte a balíček položte lícem dolů vedle 
          herního plánu.
6.  Hra může začít.
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pořadí hráčů a časová stupnice

průběh tahu

přehled fází tahu

Nakládání s pořadím hráčů je v Rudém listopadu malinko odlišné, 
než ve většině deskových her. Namísto střídání v tazích tak, jak hráči 
sedí kolem stolu, je na řadě vždy hráč, jehož ukazatel času je na ča-
sové stupnici nejvíc vzadu (to je nejblíže k „60“ a nejdále k políčku 
„Záchrana“). Přestože vykonáním akcí dochází k posunu ukazatele 
času dopředu, může se stát, že některý hráč odehraje více tahů za 
sebou, dokud jeho ukazatel času nepředběhne na časové stupnici 
ukazatel jiného hráče a tím přestane být posledním na časové 
stupnici.
Jakmile dva (nebo více!) ukazatelů času obsadí stejné místo na 
časové stupnici, jsou skládány na sebe. Jakmile se to stane, pak je 
začínajícím hráčem pro příští kolo hráč s časovým ukazatelem 
nejvíce nahoře.
Počet minut (na stupnici) potřebných k vykonání tahu, ať už pře-
sunem námořníka nebo nějakou akcí, je ke konci hry omezen 
zbývajícím časem. Jinými slovy námořník nemusí spotřebovat tolik 
minut, kolik by bylo na tah potřeba, jestliže během tahu jeho 
ukazatel času dosáhne políčka „Záchrana!“. 

Na rozbité ponorce nepřestávají problémy a rána za ranou stíhá 
potápějící se plavidlo a jeho nešťastné námořníky. Hráči musí 
pečlivě zvažovat, kam pošlou své námořníky, aby odvrátili alespoň 
nejbližší katastrofu a jak využít podnapilé námořníky k záchraně 
životně důležitých systémů ponorky.

První fází tahu každého hráče je pohyb jeho gnoma po ponorce. 
Přesun vyžaduje čas a každým okamžikem vznikají v ponorce nové 
a nové problémy.
Druhá fáze tahu poskytuje hráči příležitost k provedení akce. 
Obvykle se tato akce týká vyřešení některého z mnoha problémů 
na palubě ponorky. Akce ale také vyžaduje čas, během kterého 
mohou vzniknout další nečekané závady a katastrofy.
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fáze tahu

žetony vybavení

fáze 1: pohyb

Po přesunu a vykonání akce hráč při tažení ukazatelem času zjišťuje, 
k jakým dalším nepříjemným událostem během té doby na palubě 
Rudého listopadu došlo.
Hráči takovým způsobem provádí své tahy, dokud ponorka není 
definitivně ztracena nebo zachráněna. Hráči společně buď prohrají, 
nebo zvítězí. Všichni doufají, že pomoc přijde co nejdříve!

Tah každého hráče se skládá z následujících fází:
1.   Pohyb
2.   Vykonání akce
4.   Test odolnosti na alkohol
5.   Aktualizace ukazatele času

Každý hráč začíná se dvěma žetony vybavení a další získává během 
hry. Žeton vybavení smí hráč použít pouze 
během vlastního tahu. Avšak žetony mohou 
být zahrány pouze do okamžiku, než hráč 
hodí kostkou pro příslušnou událost, 
které se zahrané žetony týkají. Během 
tahu může být zahrán jakýkoliv počet 
žetonů vybavení (včetně několika 
žetonů stejného druhu). Efekt každého 
zahraného žetonu zůstává v platnosti 
po celou dobu hráčova tahu.

První věc co hráč na začátku první 
fáze musí udělat je, že umístí stínový 
ukazatel průběhu tahu nahoru na svůj 
ukazatel času. Stínový ukazatel je 
posouván dopředu po časové stupnici 
během tahu hráče podle toho, jaký čas 
námořník stráví přesunem po palubě 
ponorky, vykonáváním akcí a 
eventuelní opileckou mdlobou. 
Kromě uplynulého času na časové 
stupnici ukazuje také, kolik nových 
událostí se stalo na ponorce během hráčova tahu.
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Potom může hráč pohybovat svým gnomem („aktivní“ gnom) po 
palubě. Gnom může otvírat poklopy a procházet z místnosti do 
místnosti. Pohyb je sice nepovinný, ale rozhodnutí zůstat na místě 
může být pro gnoma leckdy smrtící.
Přesun z jednoho prostoru do druhého vyžaduje 3 následující kroky, 
které může hráč provést tolikrát, kolikrát chce a může:
1.   Otevření poklopu (1min)
2.   Zaplavení místnosti (0 min)
3.   Vstup do místnosti (nepovinné; 0-1min)
 nebo
      Opuštění ponorky (1min)

OTEVŘENÍ POKLOPU : 1 MIN 

ZAPLAVENÍ MÍSTNOSTI : 0 MIN 

VSTUP DO MÍSTNOSTI : 0-1 MIN 

Gnom může v místnosti, kde se nachází otevřít nezablokovaný 
poklop do sousedního prostoru. Obvykle proto, aby do něj vstoupil, 
ale často také z jiných důvodů jako je zatopení místnosti, nebo 
uhašení ohně zaplavením prostoru. Otevření poklopu trvá vždy 
1 minutu. Zablokovaný poklop nelze otevřít bez předchozího 
odblokování (akce v některém předchozím tahu).
 

Všechny přechodové komory spojují příslušnou místnost ponorky 
s okolním mořem.

Jakmile je poklop otevřen, voda ze zaplavené místnosti se může 
přelévat mezi dvěma sousedními prostory. Zaplavení nezabere 
žádný čas.
Jestliže jedna z obou místností propojených otevřeným poklopem 
obsahuje žeton úplného zaplavení a v druhé místnosti neleží vůbec 
žádný žeton zaplavení, voda se rovnoměrně rozdělí do obou míst-
ností. Žeton úplného zaplavení se nahradí žetonem částečného 
zaplavení a do místnosti dříve nezaplavené se nyní rovněž umístí 
žeton částečného zaplavení. 
Jestliže je do místnosti se žetonem požáru umístěn žeton zaplavení, 
pak je žeton požáru odstraněn – oheň je uhašen.
Voda nikdy nenatéká nebo nevytéká přes přechodové komory 
vnějších poklopů, kterými je ponorka spojena s mořským prostředím. 

Gnom může vstoupit do druhé místnosti pouze okamžitě po otevření 
poklopu. Vstup do místnosti po otevření poklopu je ale dobrovolný. 
Poklopy se automaticky zavírají po každém kroku 1. fáze (pohybu).
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Časový průběh
Na začátku 1. fáze – fáze pohybu je umístěn bílý stínový 
ukazatel na barevný ukazatel času hráče, který je právě 
na tahu. Za každou minutu strávenou fází pohybu 
(otevřením poklopů, vstupem do místnosti nebo 
opuštěním ponorky) je posunut stínový ukazatel 
na stupnici času o jednu pozici dopředu směrem k „0“.
Stejně tak je stínový ukazatel posouván souběžně s časem 
stráveným vykonáním nějaké akce.
 

Hráčův barevný ukazatel času je přesunut dopředu 
na místo, na kterém leží stínový ukazatel až ve 4. fázi 
– fázi aktualizace ukazatele času. 

Množství času stráveného vstupem do místnosti (běžně 0min) nebo 
to, jestli je vůbec do místnosti možné vstoupit, záleží na podmínkách 
okolního prostředí. Jestliže se v místnosti šíří oheň, pak je vstup 
možný pouze s hasicím přístrojem (žeton hasicího přístroje) nebo 
v opilosti (musí být napřed zahrán žeton vodky). Jestliže je místnost 
úplně zaplavena vysokou hladinou vody, vstup není vůbec možný. 
Jestliže je místnost zaplavena nízkou hladinou vody, vstupem do 
místnosti hráč ztratí 1 minutu.

Opuštění ponorky : 1 min 
Gnom může opustit ponorku pouze v případě, že je napřed otevřen 
vnější poklop přechodové komory. Navíc je opuštění ponorky možné 
pouze v případě, že je napřed zahrán žeton dýchacího přístroje.
Opuštění ponorky vnějším poklopem do otevřeného moře zabere 
1 minutu. Gnom se může vrátit do ponorky přes jinou přechodovou 
komoru, než přes kterou ponorku opustil. 
Hráči by měli být opatrní a vyhnout se tomu, aby jejich gnom zůstával 
vně ponorky příliš dlouho, protože množství kyslíku v dýchacím 
přístroji je omezené (viz. Kapitola „Natáhnout bačkory“ na str. 16).
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fáze 2: vykonání akce

akce oprav

akce oprav-žetony:
oheň,zaplavení,blokace poklopů 

Ve hře Rudý listopad jsou dva hlavní typy akcí. Akce oprav, které 
mají za úkol vyřešit problémy kolabujících systémů ponorky a akce 
získání potřebných žetonů vybavení. Pak také existuje ještě několik 
doplňkových voleb. Během každého tahu může hráčův gnom 
vykonat jen jednu akci.

V okolí gnoma se většinou vyskytne mnoho problémů, které je třeba 
řešit a hráč musí vždy zvolit ten, který je nejpalčivější a jehož řešení 
nesnese odkladu. Všechny akce oprav mají v podstatě podobný prů-
běh. Hráč se rozhodne, kolik času může strávit jeho gnom opravou 
nějakého nefunkčního zařízení (v rozmezí 1-10minut). Potom může 
zahrát žetony vybavení, které k určenému času připočítají bonusové 
minuty. Výsledný čas je čas, který má hráč pro provedení akce 
k dispozici. Potom hodí desetistěnnou kostkou a číslo které padne 
je počet minut skutečné doby opravy. Jestliže padne nižší číslo než 
je spočítaná potřebná doba, pak gnom uspěl. Jestliže padne vyšší 
číslo, pak opravu vyžadující více času nestihl, a tedy neuspěl.
Neúspěšná akce nemá pro hráče žádné přímě negativní důsledky 
(kromě toho, že zbytečně zabere čas, během kterého přichází na 
ponorku další pohromy z tažených karet událostí). Akce oprav jsou 
dvojího druhu a tak gnomové mají při řešení problémů na výběr ze 
dvou možností:
Akce žetonů: Odblokování poklopu, uhašení ohně, vypumpování 
                       vody.
Akce místností: Oprava motoru, oprava vzduchových čerpadel, 
oprava reaktoru, zastavení střel, zabití Krakena.

Žetony ohně, zaplavení a zablokování 
poklopů se mohou nacházet v kterékoliv 
místnosti ponorky. K těmto havarijním 
situacím může dojít kdykoliv během hry.
Akci odblokování poklopů je třeba 
zvolit vždy, když aktivní gnom 
potřebuje otevřít průchod do 
sousední místnosti a poklop je 
zablokovaný žetonem blokace. 
Po úspěšném provedení akce odblokování 
poklopů hráč odstraní žeton blokace. 
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akce oprav-místnosti:vážné havárie na ponorce

Uhašení ohně je jediná možná akce v místnosti, 
                              kde vypukl požár. Jiné akce 
                                   (např. oprava motoru) 
                                    v hořící místnosti nejsou 
                                 možné (pozn. překladatele: 
                                  jiné akce jsou možné, 
                                jestliže se gnom obětuje – 
                                viz FAQ). Po úspěšném 
                            provedení akce, hráč od-
                              straní z místnosti žeton ohně. 
                                 Jestliže se oheň nepodařilo 
                                  uhasit, pak následuje ještě 
                                    doplňkový pohyb gnoma 
                                     - útěk do sousední míst-
                                    nosti. Tento útěk zabere 
                                   čas podle standardních 
                                 pravidel o pohybu gnomů. 
                                Jestliže není možné opustit 
                             hořící místnost (sousední 

místnost hoří, nebo je zablokovaný průchod, pak gnom v tomto kole 
umírá.
Vypumpování vody ze zaplavené místnosti je možné pouze tehdy, 
jestliže místnost není úplně zaplavena, ale nachází se v ní žeton 
částečného zaplavení. Po úspěšném provedení akce je tento žeton 
z místnosti odstraněn.

Nejsou-li akce místností včas a úspěšně provedeny, vede to k 
destrukci ponorky a konci hry. O akci oprav v místnosti je možné 
se pokusit pouze v případě, že se aktivní gnom nachází v místnosti, 
která s touto akcí souvisí.
Stupnice havárií. Každá ze třech havarijních stupnicí na hracím 
plánu odpovídá konkrétní havárii, která může nastat v některé ze 
třech následujících místností ponorky. Stupnice nedostatku kyslíku 
odpovídá havárii vzduchových pump (místnost 2), stupnice nebez-
pečné teploty odpovídá havárii jaderného reaktoru (místnost 4) 
a stupnice nebezpečného vnějšího tlaku odpovídá havárii motorů 
(místnost 1). Tyto havárie posunují ukazatele na havarijních stup-
nicích směrem ke katastrofě. 
Jakmile některý z ukazatelů dosáhne na stupnici nejvyšší hodnoty, 
hra okamžitě končí – došlo k destrukci ponorky a všichni gnomští 
námořníci jsou definitivně ztraceni.
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akce získání žetonů vybavení

Úspěšné dokončení akce opravy motorů, jaderného reaktoru nebo 
vzduchových pump snižuje hodnotu ukazatele na odpovídající 
havarijní stupnici na nejbližší bod obnovení funkce. To znamená 
přesun zpět na pozici 5, jestliže se havarijní ukazatel nacházel před 
opravou na stupni 6 nebo vyšším, respektive přesun na pozici 1, 
jestliže havarijní ukazatel byl před opravou na pozici 5 či nižší.
Čas destrukce. Ve hře se nacházejí 4 žetony destrukce, které jsou 
umísťovány na časovou stupnici herního plánu během odpovída-
jících havarijních událostí. Jsou to události „Crashed - imploze“ 
(zabránit havárii lze včasnou akcí oprava motorů), „Asphyxiated 
– zadušení“ (zabránit havárii lze včasnou akcí oprava vzduchových 
pump), „Missiles launched – odpálení raket“ (zabránit destrukci lze 
včasným zastavením odpočítávání v místnosti raketové kontroly), 
„Devoured by Kraken – sežrání Krakenem“ (zabránit sežrání lze 
včasnou akcí zabití Krakena v moři mimo ponorku). 
Jestliže se všichni hráči svými ukazateli času posunou za pozici 
některého z žetonů času destrukce, hra okamžitě končí a posádka 
ponorky je ztracena. Konkrétní hráč nemůže zabránit destrukci, 
jestliže se již jeho ukazatel času nachází za pozicí odpovídajícího 
žetonu času destrukce. Jestliže se ukazatel času sice nachází před 
žetonem destrukce, ale potřebný čas k akci je delší než je zbývající 
čas k destrukci, pak pokus o opravu automaticky selže.
Po úspěšném provedení akce, která odpovídá jak havarijní stupnici, 
tak žetonu destrukce (například oprava vzduchových pump) se 
provede obnovení funkce na havarijní stupnici a zároveň se odstraní 
žeton destrukce z časové stupnice.

Hráč, jehož gnom se nachází ve výstrojním skladu 
(místnost 8) nebo v kapitánově kajutě (místnost 10) si 
     smí vzít žeton vybavení. Stojí ho to 1 minutu času. 
       Gnom,            který se nachází v kapitánově kajutě, 
        si ze                soukromé kapitánovy zásoby vytáhne 
                                   jednu nebo dvě láhve vodky. Stojí 
                                    ho to 1 nebo 2 minuty času. 
                                       Gnom ve výstrojním skladu si 
                                       může vzít až 4 kusy pomocné 
                                      výbavy a stráví tím až 4 minuty 
                                     času. Jeho hráč si žetony vyba-
                             vení vytáhne náhodně ze společné 
                   zásoby a přidá je ke svým dříve získaným 
               žetonům.
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další akce

situace ovlivňující akce

Je třeba vzít na vědomí, že gnom je po provedení této akce už 
vystrojený předměty. Hráč nesmí táhnout žetony vybavení znovu, 
dokud nevykonal akci v jiné místnosti. Proto hráč umístí figurku 
gnoma na červeně vyznačenou oblast v místnosti a tam zůstává do té 
doby, dokud neopustí místnost.
Hráč, jehož gnom se nachází v místnosti spolu s gnomem jiného 
hráče, smí provést výměnu žetonů vybavení. Hráč, který je na tahu, 
může v takovém případě dát hráči druhého gnoma v téže místnosti 
ponorky libovolný počet svých žetonů vybavení. A naopak majitel 
druhého gnoma může dát hráči, který je na tahu libovolný počet 
žetonů vybavení zase ze své zásoby. Tato akce stojí 1 minutu, ale 
pouze hráče, který je na tahu.

Ještě je k dispozici několik dalších akcí. Hráč si může vybrat nepro-
vedení akce, což ho stojí 1 minutu času. Hráč to může udělat 
například v případě, když chce, aby jiný hráč provedl nějakou akci 
dříve než on.
Jakmile se ukazatel času některého hráče dostane za značku „10“, 
hráč může využít akci opustit soudruhy. Hráčův gnom s využitím 
dýchacího přístroje může opustit ponorku, snažit se doplavat k zá-
chranářům a nechat své soudruhy ve zbrani jejich osudu. Tato akce 
stojí aktivního gnoma všechny zbývající minuty. Podmínka vítězství 
pro takového hráče je, že celá posádka, která zůstala na ponorce, 
zahyne. Jestliže ale posádka dopluje s ponorkou až k záchrannému 
bodu, pak zbabělý gnom, který opustil soudruhy, zahyne a jeho hráč 
prohrál. 

Oheň. Jediná akce, kterou je možné vykonat v hořící místnosti, je 
uhašení ohně. (pozn. překladatele: jiné akce jsou možné, jestliže se 
gnom obětuje – viz FAQ)
Částečné zaplavení. Všechny akce kromě vypumpování vody 
a neprovedení akce stojí v případě akce v místnosti s nízkou hladinou 
zaplavení dodatečné 2 minuty času.
Úplné zaplavení. Jediná akce, která je možná v místnosti s vyso-
kým zaplavením, je neprovedení akce. Gnom, který zůstal v plně 
zatopené místnosti, na konci svého tahu umírá (viz. Kapitola 
„Natáhnout bačkory“ na str. 16).
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přehled akcí

fáze 3:test OdOlnOsti na alkOhOl 

akkce spotřebovaný čas
Odblokování poklopu
Uhašení ohně
Vypumpování vody
Oprava motoru
Oprava vzduchových pump
Oprava reaktoru
Zastavení odpočítávání
Zabití Krakena
Tažení žetonu vybavní
Výměna žetonů vybavení
Žádná akce
Opuštění soudruhů

1-10 min  + 2 min
1-10 min
1-10 min
1-10 min  + 2 min
1-10 min  + 2 min
1-10 min  + 2 min
1-10 min  + 2 min
1-10 min
1-10 min  + 2 min
1-  4 min  + 2 min
      1 min 
všechen zbývající čas

Jestliže hráč během svého tahu zahraje jeden nebo více žetonů vodky, 
kontroluje se odolnost na alkohol. To se provede tak, že hráč vytáhne 
kartu události a zkontroluje číselnou hodnotu v pravém dolním rohu 
karty. Pokud je místo číselné hodnoty na kartě pomlčka, nic se neděje. 
V opačném případě je-li stupeň opilosti gnoma vyšší nebo roven nepo-
volenému limitu hladiny alkoholu na kartě, gnom upadne do opilec-
kého spánku. Po kontrole odolnosti na alkohol, je karta události 
odhozena a její negativní efekt je ignorován.
Jestliže gnom opilostí usnul, dotčený hráč položí figurku gnoma na 
bok a posune stínový ukazatel dopředu o 10 minut na časové stupnici. 
Jakmile se hráč dostane znovu na řadu gnom se probudí. Hráč před 
svým tahem postaví gnoma znovu na nohy.
Opilí dřímající gnomové jsou na ponorce ve velkém nebezpečí. 
Jestliže místnost se spícím gnomem zachvátí požár nebo je zaplavena, 
gnom zemře, dříve než se probudí (viz. Kapitola „Natáhnout bačkory“
na str. 16).
Gnom je natolik opilý, že jeho hladina alkoholu zůstane stejná, jaká 
byla před usnutím. Námořník může vystřízlivět pouze po zahrání 
žetonu vybavení - hrnek kávy.
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sledOvání stupně OpilOsti
Hladina alkoholu gnoma je zaznamenávána za pomoci 
hráčovi karty gnoma. Je-li gnom střízlivý, pak je karta 
před hráčem otočena lícovou stranou nahoru. Opilost 
úrovně 1 až 4 hráč nastaví rubovou stranou karty gnoma. 
Tak jak se zvyšuje nebo snižuje hladina gnomova 
alkoholu, tak zároveň rotuje karta aktuální hodnotou 
opilosti blíže k hráči.

fáze 4: aktualizace ukazatele času

Natáhnout bačkory

Během poslední fáze „dožene“ na časové stupnici hráčův ukazatel 
času stínového ukazatele průběhu tahu. 
Hráč, který provádí IV. fázi posouvá svůj ukazatel času dopředu 
na časové stupnici. Během přesunu hráč zastaví vždy ukazatel 
času na každé značce události a na každé značce žetonu vybavení, 
aby si vytáhnul kartu události nebo žeton vybavení. Na každé 
značce události hráč vezme z balíčku jednu kartu události 
a okamžitě provede její efekt. Jestliže hráč zahraje žeton talismanu 
pro štěstí, jsou první tři značky událostí ignorovány. Pro každou 
značku žetonu vybavení si hráč vytáhne jeden žeton vybavení a 
přidá ho k ostatním žetonům získaným dříve.
Jestliže se obě značky (událostí i žetonů vybavení) nacházejí na 
stejném políčku časové stupnice, provádí se efekt události dříve, 
než je tažen žeton vybavení.
Jakmile je dobrána poslední karta událostí z balíčku, zamíchají se 
odhozené karty a je vytvořen nový balíček karet událostí. Ještě 
před prvním mícháním je do balíčku přidána také původně 
odložená karta Krakena.

Rudý listopad je velice nebezpečné místo. Dokonce smrtící. Může 
se stát, že dříve než dorazí záchranáři, jeden nebo více statečných 
námořníků zahyne nebo dokonce loď půjde ke dnu.
Jestliže se během poslední fáze nachází na palubě dřímající opilý 
námořník a jeho místnost je zatopena nebo začala hořet, tento 
gnom je okamžitě mrtvý.
Aktivní gnom je vystaven několika dalším rizikům.



•   Jestliže místnost kde se nachází aktivní gnom na začátku IV. fáze 
     hoří nebo je úplně zaplavena vodou, pak zahyne. 

•   Jestliže hráč začíná i končí svůj tah s gnomem mimo palubu 
    ponorky, v dýchacím přístroji dojde kyslík a gnom zahyne.

Jestliže gnom zahynul, pak dotčený hráč okamžitě odstraní z hracího 
plánu figurku gnoma, svůj ukazatel času a je vyřazen ze hry. Také 
stínový ukazatel je pro tento tah odstraněn a až do tahu příštího hráče 
už nejsou taženy žádné karty událostí.

Je možné hrát méně smrtící variantu hry, která je popsána v závěru
těchto pravidel.

ukázkOvý příklad tahu a faq
Ukázkový příklad tahu hráče je popsán na str. 25
těchto pravidel.
Překlad nejčastějších dotázů k pravidlům hry z webu
autora - Bruna Fauduttiho je uveden na str. 27.
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událOsti

události havarijní stupnice

události žetonů destrukce

V následující kapitole jsou shrnuty pravidla pro různé karty událostí.

Některé události posouvají ukazatel jedné z havarijních stupnic 
o jednu až dvě pozice dopředu.
Karta události „Descent - klesání“ a „Fast Descent – rychlé klesání“ 
ovlivňuje havarijní stupnici tlaku, zatímco „Reactor Warmup – 
přehřátí reaktoru“ a „Reactor Malfunction – porucha reaktoru“ 
ovlivňují havarijní stupnici nebezpečné teploty.
Požáry na palubě jsou poněkud komplikovanější. Oheň ovlivňuje 
havarijní stupnici nedostatku kyslíku v případě, že místnost, kde 
vypukl požár, není zaplavená (viz. Události ohně).
Jestliže ukazatel některé havarijní stupnice dosáhne maximální 
hodnoty, ponorka je ztracena a hra okamžitě končí.

Některé události způsobí umístění žetonu destrukce na časovou osu. 
Příslušný žeton destrukce je vždy umístěn buď na pozici časové 
stupnice se značkou, která vyvolala tažení této karty události, 
nebo 10 či 15 míst od tohoto místa dopředu tak, jak je blíže 
popsáno na kartě. Jestliže by se místo, kam se má žeton destrukce 
umístit, nacházelo až za posledním bodem stupnice „záchrana“, 
pak už destrukce nemůže nastat a žeton se neumísťuje – hurá! 
Jestliže by se ukazatele času všech hráčů v průběhu hry ocitly 
všechny za některým žetonem destrukce, 
pak hra okamžitě končí a vše je ztraceno. 
Hráč se snaží vyřešit havarijní situaci 
ještě dříve, než jeho ukazatel 
času přejde přes okamžik 
destrukce na časové 
ose.
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oheň

událOsti prOstOrů pOnOrky

zaplavení

zablokování poklopu

Tyto události se dějí v konkrétních místnostech ponorky.

Přijde-li na řadu událost oheň, musí být lokalizováno místo, kde 
vznikl. Většinou je místo vzniku určeno náhodně házením kostkou. 
Jestliže je zvolený prostor zatopený, oheň nemůže vzniknout.
Jestliže místo požáru není zatopeno, ukazatel nedostatku kyslíku 
na havarijní stupnici je posunut o jedno místo dopředu, a to i v 
případě, že ve zvolené místnosti už žeton ohně byl.
Pokud v místnosti požáru žeton ohně nebyl, je tam přidán.
V případě události šíření ohně je následující postup různý podle 
momentálních okolností. Nejbližšími možnými prostory pro šíření 
ohně jsou místnosti sousedící (to je spojeny poklopem) s místností, 
která je již v plamenech, ale ne takové, které sami hoří nebo jsou 
zatopeny. Hráč, který je na řadě, zvolí některou možnou místnost, 
do které se rozšíří požár (zvýší stupeň nedostatku kyslíku a přidá 
žeton ohně). Jestliže neexistuje místnost, do které se podle 
pravidel může rozšířit požár, pak událost nemá žádný efekt.

Jsou dva druhy událostí zaplavení: Nové zaplavení a zvýšení 
úrovně zaplavení.
Jestliže je tažena událost zaplavení, pak místnost, které se to týká, 
je zvolena náhodně hodem kostkou. Místnost je úplně zaplavena, 
bez ohledu na to, v jakém stavu se nacházela místnost před taženou 
událostí zaplavení. Jestliže místnost hořela, pak je oheň uhašen 
a žeton ohně je odstraněn.
V případě události zvýšení zaplavení je do nezaplavené místnosti 
umístěn žeton částečného zaplavení a v částečně zaplavené místnosti 
je žeton částečného zaplavení vyměněn za žeton úplného zaplavení.

Jestliže je tažena karta zablokování poklopu, pak v místnosti zvolené 
náhodně hodem kostkou je na některý poklop položen žeton 
zablokování poklopu. Poklop, který má být zablokován, určí hráč, 
který je na řadě. Musí to být poklop, který není ještě zablokovaný. 
Vnější poklopy přechodových komor z ponorky nemohou být zablo-
kovány. Jestliže jsou všechny poklopy zvolené místnosti zabloko-
vány, událost nemá žádný efekt.
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vybavení

ztráta vybavení

ostatní události

vodka

Jestliže je tažena událost, která ovlivňuje množství vybavení, které 
může mít hráč u sebe, pak se musí všichni hráči podle své volby zbavit 
nadbytečného počtu vybavení. Možný limit je vyznačen na kartě 
události. Je-li tažena událost „Stumble – klopýtnutí“, pak platí pouze 
pro hráče, který událost vytáhnul.

Jestliže je tažena událost „Overheated – přehřátí“, pak všichni hráči 
kteří mohou, musí využít žetonu vodky (mají žízeň). Nezískávají 
žádnou výhodu, ale jejich opilost se zvýší o jeden stupeň (pozn. pře-
kladatele: v tomto případě se neprovádí kontrola odolnosti na alkohol)
Čas od času přijde do hry událost „Respit – nic se nestalo“ a všichni 
si mohou na chvíli vydechnout, protože tato událost nevyvolává 
žádný negativní efekt.

Neztrácejte naději. Na palubě Rudého listopadu není ještě še 
ztraceno. Na lodi se nacházejí mnohá zařízení a pomůcky, které 
mohou gnomům pomoci zachránit ponorku před katastrofou, nebo 
které posádce alespoň trochu zpříjemní jejich poslední minuty života. 
V následujících odstavcích jsou popsány efekty žetonů vybavení, 
které mohou být během hry využity. Některé žetony mají při použití 
vícenásobný efekt. Například žeton vodky, po jeho použití, umožňuje 
gnomovi vstup do hořící místnosti a současně přidává 3 minuty času 
k provedení akce opravy.
Upozornění:  Každý žeton je po jeho využití ihned odhozen. Jestliže 
dojde během hry balíček žetonů vybavení, jsou odhozené žetony 
znovu zamíchány (včetně odhozených žetonů vodky) a je vytvořen 
nový balíček žetonů vybavení.

Aktivní gnom, který si dal vodku na kuráž, smí vstoupit 
do místnosti, kterou zachvátil požár. 
Gnom dostává s využitím žetonu vodky bonus +3 min 
navíc k času, který je potřebný k vykonání akce 
v aktuálním kole. Hráč ale musí zvýšit označení hladiny alkoholu 
na kartě gnoma o jeden stupeň a ve fázi III provést kontrolu odolnosti 
na alkohol.
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manuál k motoru

bedna s nářadím

vodní pumpa

hasičák

páčidlo

deaktivační kód

manuál k reaktoru

manuál k pumpám

káva

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +3 min 
času k dobru při opravě motorů, vzduchových pump 
nebo reaktoru.

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +4 min 
času k dobru při opravě motorů.

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +4 min 
času k dobru při opravě vzduchových pump.

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +4 min 
času k dobru při opravě reaktoru.

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +4 min 
času k dobru při akci zastavení odpočítávání odpalu raket.

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +3 min 
času k dobru při akci odblokování poklopu.

Aktivní gnom smí vstoupit do místnosti, kterou zachvátil 
požár a získává v aktuálním kole bonus +3 min času 
k dobru při akci hašení požáru.

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +3 min 
času k dobru při akci vypumpování vody po zaplavení 
místnosti.

Aktivní gnom vystřízliví o dva stupně hladiny alkoholu.
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kOnec hry

dýchací přístroj

harpuna

méně smrtící varianta

Aktivní gnom může opustit přechodovou komorou 
prostor ponorky a vrátit se jinou komorou z hlubiny 
oceánu zpět.
V dýchacím přístroji je dostatek vzduchu pouze na jednu akci pro-
vedenou pod vodou (viz. Kapitola „Natáhnout bačkory“).

Aktivní gnom získává v aktuálním kole bonus +4 min 
času k dobru při boji s Krakenem.

Je mnoho způsobů jak je možné ztratit hru, ale jen jeden způsob jak 
uspět na palubě Rudého listopadu. Hra je ztracena, jestliže ukazatel 
na kterékoliv havarijní stupnici dosáhl nejvyšší hodnoty, nikdo včas 
nezlikvidoval nebezpečí okamžité destrukce nebo jestliže celá 
posádka postupně zahynula při záchraně ponorky. Hra je vítězná 
jestliže ukazatele času všech hráčů dosáhnou na časové stupnici 
políčka “záchrana” a zároveň jsou všechny havarijní události způ-
sobující ztrátu ponorky úspěšně vyřešeny. Pamatujte, že hráč, který 
opustí těsně před okamžikem záchrany ponorku, prohrává, jestliže 
ostatní hráči s ponorkou dosáhnou bodu záchrany. Takový hráč vítězí, 
jestliže ostatní všichni zahynou nebo ztratí ponorku (viz. Ostatní 
akce na str. 14).

Ti, kteří nemají rádi vyřazení hráče během hry, mohou hrát podle 
následujících pozměněných pravidel.
Jestliže během fáze IV (aktualizace ukazatele času) gnom zahyne, 
hráč odstraní figurku gnoma z hracího plánu, ale neodstraňuje 
z časové stupnice ani stínový ukazatel ani svůj ukazatel času. 

talisman pro štěstí

mOžné varianty pravidel

Aktivní gnom může ignorovat první tři značky 
pro tažení karet událostí na časové stupnici.
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velká výzva

pomatení gnomové

Hráč, jehož gnom zahynul, odhodí všechny své žetony vybavení 
a kartu gnoma nastaví na počáteční střízlivý stav. Pak hráč hodí 
kostkou, která určí náhodnou místnost ponorky. Nový střízlivý 
gnom, ale bez zásoby žetonů vybavení se pak vynoří z úkrytu 
v kostkou zvolené místnosti, aby se přidal ke statečným soudruhům 
bojujícím s nepřízní osudu. Hra pak pokračuje podle standardních 
pravidel.

Hráči, kteří chtějí ve hře „Rudý listopad“ zažít ještě větší krveprolití 
a zároveň chtějí zabránit některému Gnomovi, aby ponechal osudu 
své soudruhy na palubě ponorky a sám se snažil sobecky zachránit, 
mohou hrát následující variantu hry. 
V okamžiku, kdy aktivní hráč zahraje žeton vybavení páčidlo 
a jeho gnom se nachází v místnosti ještě s jiným členem posádky, 
může zahrát akci útok na gnoma, která zabere 1 min času plus další 
2 min jestliže je místnost zaplavena. V okamžiku, kdy je akce útoku 
nahlášena může bránící hráč zahrát na obranu, také žeton vybavení 
páčidlo, i když není momentálně na tahu. Pokud to neudělá, je 
gnom bránícího se hráče zavražděný. Jestliže hráč zahraje na 
obranu páčidlo, pak oba hráči hází kostkou, kde od hozeného 
výsledku se ještě odečte úroveň opilosti příslušného gnoma. Gnom 
s nižším výsledkem hodu prohrál a je zavražděn.
Vítězný hráč si pak od zavražděného vezme všechny jeho žetony 
vybavení. Následný postup hráče, který souboj prohrál je stejný 
jako při běžné smrti gnoma (viz. Kapitola Natáhnout bačkory na 
str. 16) včetně možnosti použití popsané méně smrtící varianty hry.

Chtějí-li si hráči zahrát náročnější variantu hry, pak po tažení 
a zahrání karty události „Respite“ není karta odhozena na odkládací 
balíček (pro pozdější znovupoužití), ale je zcela odstraněna ze hry. 
Jakmile dojde balíček karet událostí a odkládací balíček je zamíchán 
pro nové použití, stává se mnohem destruktivnějším. Pro ještě větší 
výzvu je možné v každém kole táhnout a použít vždy tolik karet 
událostí, kolik bylo na počátku hry hráčů.
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dodatek I - ukázkový příklad tahu
Těžké časy postihly Rudý listopad! 

Motory se porouchaly, tlak nebezpečně stoupá a strojovna je 
v plamenech.
Josef je na tahu. Někdo musí uhasit požár, aby mohly být 
opraveny motory. Josef se rozhodne, že to provede on.
Fáze I: POHYB
Josefův gnom se nachází téměř na druhé straně ponorky v centru 
raketové kontroly, místnost 7.
Místnost 5. Místnost 5 je úplně zaplavena, naštěstí místnost 
raketové kontroly není zaplavena vůbec. Gnom otevře poklop 
do místnosti 5 (+1 min) a voda se přelije rovnoměrně mezi obě 
místnosti do stavu částečného zaplavení (přelití nezabere žádný 
čas). Josef přemístí svého gnoma do místnosti 5. To zabere 
z důvodu částečného zaplavení místnosti čas navíc (+1 min).
Místnost 2. Strojovna vzduchových pump, místnost 2, je také 
v plamenech a dveře do místnosti 4 jsou blokované. Proto Josefův 
gnom vypije na kuráž svou poslední láhev vodky, kterou má 
k dispozici (žádný čas navíc), zvýší hladinu alkoholu o jeden 
stupeň (z 2 na 3), otevře poklop do místnosti 2 (+1 min) 
a vstoupí dovnitř (žádný čas navíc).
Místnost 1. Gnom nemůže příliš otálet v hořící místnosti 2 
a proto ji rychle proběhne, otevře poklop do místnosti 1 
(+1 min) a vstoupí dovnitř.
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Fáze II: VYKONÁNÍ AKCE
Josefův gnom se nachází v místnosti, která hoří. Jediná možná 
akce v této místnosti je uhašení požáru. Je životně důležité 
zlikvidovat oheň, protože Petrův gnom, který je na řadě v příštím 
tahu, se může pokusit opravit ve strojovně motory, dříve než bude 
všechno ztraceno. Provedení této akce, je ale podmíněno 
úspěšným uhašením požáru. Josef se rozhodne, že jeho gnom 
potřebuje k uhašení požáru čas 7 minut (+7 min). Předtím si dal 
na kuráž láhev vodky, díky které získal bonus +3 minuty 
k vykonání akce. Na kostce musí hodit stejné nebo nižší číslo 
než 10. Automaticky uspěl! Josef odstraní žeton ohně z místnosti 
strojovny.
Fáze III: TEST ODOLNOSTI NA ALKOHOL
Hladina alkoholu Josefova gnoma je nebezpečně vysoká – vypití 
láhve vodky v tomto tahu zvedlo jeho opilost až na stupeň 3. 
Pouze hodnota „4“ nebo „-“ limitu hladiny alkoholu na kartě 
události by gnomovi dovolila neupadnout do opileckého spánku. 
Josef táhnul kartu události a zkontroloval hodnotu v dolním 
pravém rohu. Zatraceně! Hodnota je „2“. Jeho gnom padne opilý 
do mdlob (+10 min). Josef položí figurku gnoma na bok, aby bylo 
vidět, že chrní.
Fáze IV: AKTUALIZACE UKAZATELE ČASU
Josefův gnom potřeboval na tah 21 minut. (4 minuty přesun,
7 minut boj s ohněm a 10 minut na podlaze v opileckých 
mdlobách). Josef začínal svůj tah s ukazatelem času na hodnotě 
40 časové stupnice a nyní se nachází stínový ukazatel na hodnotě 
19 (40-21=19). Josef nyní posouvá svůj ukazatel času po časové 
stupnici směrem k aktuálnímu umístění stínového ukazatele času. 
Po cestě se zastavuje na 7 značkách karet událostí a 2 značkách 
žetonů vybavení, a tak musí táhnout a řešit 7 karet událostí 
respektive 2 žetony vybavení. Jestliže některá z těchto sedmi 
událostí způsobí požár, nebo zaplavení v místnosti, kde spí na 
podlaze Josefův gnom, pak tento člen posádky okamžitě umírá 
a je odstraněn.
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dodatek II - FAQ
Rudý listopad je kooperativní hra, kde se všichni hráči 
dohromady snaží zachránit ponorku před zkázou. Atmosféra 
se stále více blíží katastrofickému filmu a je třeba se dobře 
zorganizovat, domluvit se a rozdělit si úkoly tak, aby se mini-
malizovala rizika a někdy je třeba i sebeobětování ve prospěch 
kolektivu.
Rudý listopad je chaotická stylová hra s množstvím akcí 
a událostí – zkrátka hra amerického střihu. Jako u podobných her 
poměrně dlouhá pravidla nemohou postihnout všechny možné 
herní situace. K řešení takových situací stačí většinou selský 
rozum. Dobrá pravidla jsou taková, která vedou k tomu, 
že si u hry užijete spoustu legrace, hráči jsou postaveni před 
nové a nové výzvy a zároveň dávají smysl příběhu hry. Nicméně 
abyste si byli jisti, že všichni hrajete totéž, jsou tu „oficiální“ 
odpovědi na některé otázky.
• Je možné hrát Rudý Listopad ve dvou hráčích?
Podle pravidel ne. Avšak hra ve dvou hráčích dobře funguje, 
pokud každý hráč hraje se dvěma gnomy a je ignorována akce 
opuštění soudruhů.
• Jsou žetony vybavení v mé zásobě otočeny viditelně 
pro ostatní hráče nebo rubem?
Všechny testy jsme prováděli s kartami, ne s žetony a tak jsme 
karty drželi skrytě v ruce. Přesto jsme jednou nebo dvakrát hráli 
s odkrytými kartami. Hra se skrytými kartami vede 
k podezřívavosti a častější komunikaci mezi hráči co je a co není 
možné momentálně provést. Hra s odkrytými kartami vede 
k větší důvěře a zrychluje hru. Můžete tedy hrát Rudý listopad 
způsobem, jaký vám vyhovuje nejlépe.
• Považuje se použití žetonu vybavení za akci?
Ne, není to akce.
• Mohu použít žeton vybavení mimo můj tah?
Ne to není možné.
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• Mohu hrát více žetonů vybavení v mém jednom tahu 
a kumulovat bonusy?
Ano, to je možné.
• Musí se všichni opilí gnomové podrobit kontrole 
odolnosti na alkohol po zahrání události „Heat - horko“, 
kdy více gnomů může zvýšit svou hladinu alkoholu?
 Tento problém jsme zapomněli v základních pravidlech 
blíže specifikovat z důvodu, že tato karta události byla do hry 
přidána na poslední chvíli a nebyla otestována stejným způsobem 
jako ostatní události. Nicméně kontrola na alkohol se neprovádí, 
protože už tato událost je pro gnomy dostatečným handicapem. 
• Kdy je zvýšena úroveň na havarijní stupnici 
nedostatku kyslíku?
 Jestliže v místnosti začne hořet, je posunut o jeden 
dílek ukazatel na stupnici nedostatku kyslíku. Jestliže je ohlášen 
požár v už hořící místnosti, je také zvýšena úroveň na havarijní 
stupnici nedostatku kyslíku. Pro všechny ostatní události zůstává 
stupeň nedostatku kyslíku nezměněn.
• Zahyne gnom v hořící místnosti, jestliže se mu 
nepodaří uhasit oheň? 
 Aktivní gnom zahyne, jestliže se nachází v hořící 
(nebo úplně zaplavené) místnosti na začátku IV. fáze tahu. 
To znamená, že neuspěl při akci hašení ohně a zároveň se mu 
pak nepodařilo opustit hořící místnost. Ve hře je základní pra-
vidlo pohybu gnoma a pak akce. Z tohoto pravidla však existuje 
jedna výjimka, kdy gnom, kterému se nepodařilo uhasit oheň 
má po neúspěšné akci 1 minutu na opuštění hořící místnosti 
ještě před započetím poslední fáze tahu. Tím je míněno, 
že gnom v hořící nebo úplně zaplavené místnosti umírá pouze 
tehdy, nepodaří-li se mu opustit místnost z důvodů, že sousední 
místnost je ve stejně havarijní situaci nebo poklop je zablo-
kovaný. Poklop nemůže být odblokovaný ze strany místnosti, 
která hoří, nebo je úplně zaplavena. V dalším případě gnom 
také umírá, jestliže leží opilý v mdlobách na podlaze a místnost 
je úplně zaplavena nebo ji zachvátí požár.
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• Gnom se nachází v úplně zaplavené místnosti. 
Poklop do sousední částečně zaplavené místnosti není zablo-
kovaný. Gnom otevře poklop, voda se nepřelije. Může přesunem 
do sousední místnosti přežít?
 Ano.
• Gnom se nachází v hořící místnosti. Poklop do 
sousední místnosti, která je úplně zaplavena, není zablokovaný. 
Může gnom otevřít poklop a tím uhasit oheň?
 Ano.
• Očekává se okamžik destrukce a místnost kde se musí 
provést akce, která destrukci zabrání je v plamenech.  Může 
aktivní gnom využít k uhašení požáru tolik času, že se jeho 
ukazatel posune až za žeton destrukce, aby umožnil jinému 
gnomovi provést akci v čase kratším, než nastane okamžik 
destrukce?
 Možná to nezní příliš logicky, ale podle pravidel to je 
možné. Můžeme si to představit tak, že gnom hasící požár stříká 
z hasicího přístroje kolem sebe a snaží se především ochránit 
gnoma, který musí v daném čase vyřešit příslušnou událost.
• Kdy je zažehnáno nebezpečí totální destrukce? 
Koresponduje vyřešení totální destrukce s bodem obnovení 
na havarijní stupnici?
 Ano. Jestliže opravíte motory, odstraníte žeton 
okamžiku destrukce „Imploze“ a zároveň přesunete ukazatel 
havarijní stupnice tlaku zpět na příslušný bod obnovení.
• Je možné dostat ukazatel havarijní stupnice zpět na 
základní první bod obnovení, jestliže už hodnota přesáhla 
druhý bod obnovení?
 Je to možné, ale potřebujete trošku štěstí. Musíte 
vyřešit problém jednou a vrátit ukazatel na druhý bod obnovení 
a pak znovu ještě dříve, než nějaká událost opět posune ukazatel 
směrem nahoru.
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• Jestliže je tažena nějaká událost, která souvisí 
se žetonem destrukce +10/+15, odkud se počítá místo času pro 
položení žetonu destrukce? Od stínového ukazatele nebo od 
okamžiku, kdy se událost stala?
 Od místa na časové stupnici kdy se událost stala. 
• Ke vstupu do hořící místnosti potřebuji hasicí 
přístroj nebo se napít vodky. Jestliže v místnosti, ve které už 
jsem, najednou vypukne požár, mohu se pokusit o hašení 
holýma rukama, bez vodky a hasicího přístroje?
 Ano, můžete.
• Může se gnom napít vodky nebo vzít hasicí přístroj, 
vstoupit do hořící místnosti a tam vykonat jinou akci než je 
uhašení požáru, jako například zastavení odpočítávání odpalu 
raket nebo oprava motorů?
 Ano, může, ale je to gnom hrdina, který okamžitě 
po vykonání akce umírá v plamenech. V pravidlech je sice 
řečeno něco jiného, ale my si myslíme, že hrdinská smrt za 
záchranu ostatních je v tomto případě logická a pro hru tedy 
povolená.
• Může gnom použít vodku nebo hasicí přístroj pro 
průchod hořící místností aniž by se v ní zastavil?
 Ano, může.
• Mohu vypít vodku a zároveň kávu v jednom kole, 
aniž by se mi zvýšila hladina alkoholu?
 Ano, můžete.
• Když leží gnom opilý v mdlobách jsou taženy karty 
událostí a žetony vybavení po dobu jeho mdloby, když se 
po stupnici posunuje jeho ukazatel času?
 Ano a dokonce to může být pro něho smrtící.
• Dochází k přelévání vody mezi místností s úplným 
zaplavením a místností s částečným zaplavením?
 Ne. Voda se po otevření poklopu přelévá pouze 
z místnosti, která je úplně zaplavena do místnosti, která není 
zaplavena vůbec. Pak jsou obě místnosti jen částečně zaplaveny. 
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Nic se nestane, jestliže je otevřen poklop mezi místnostmi, 
z nichž jedna je úplně zaplavena a druhá je zaplavena částečně. 
Také se nic nestane, jestliže je jedna místnost zaplavena částečně 
a druhá není zaplavena vůbec.
• Mohu otevřít neblokovaný poklop z hořící nebo úplně 
zaplavené místnosti?
 Ano, můžete. Otevření poklopu není akce a děje se ve 
fázi pohybu gnoma. Odblokování zablokovaného poklopu je jiná 
věc, je to akce, a proto to u zablokovaného poklopu možné není.
• Může gnom s opilostí úrovně 4 pít ještě vodku?
 Ano, může. Není žádný limit počtu vypitých lahví. 
Horní hranice opilosti je úroveň 4 a nemůže být vyšší. Při každé 
konzumaci vodky je ale třeba provést následný test odolnosti 
na alkohol.
• Gnom, který upadne do opilecké mdloby, mimo 
ponorku zahyne?
 Ano.
 

• Kdo vyhraje, jestliže je ponorka zachráněna? Všichni, 
nebo jen ti, co přežili?
 To není otázka pravidel, ale otázka morálky. Měl jsem 
vždycky potíže s pojmy týkající se lidské morálky a o gnomské 
morálce toho vím ještě méně.

převzato ze serveru Bruna Fauduttiho:
http://www.faidutti.com

překlad © 2009 Křen
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