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1° ČTENÍ ROLÍ KARET 

2°VYBERTE VYPRAVĚČE A
ROZDEJTE KARTY 

3°VYPRAVĚČ OZNAMUJE NOC 

TYRANI: jejich cílem je podmanit si občany jejich vězněním a rozpoutáváním válek. 
OBČANÉ: jejich cílem je vyhnat tyrany a vyhnout se válce. 
ŠPION: během noci ukáže na postavu, aby zjistil, zda je tyranem, nebo ne. 
OSN: jejím úkolem je chránit postavu.  Během noci OSN ukáže na postavu, kterou tyrani nemohou
zajmout. Pokud je osoba, na kterou ukazuje, tyran, jeho moc nemá žádný účinek. OSN nemůže být
nikým chráněna. 
SPOJENEC: Během noci si vyberte postavu, se kterou se spojíte. Pokud je vybraná postava zajata
tyrany, síla spojenectví ji zachrání. Pokud však na něj tyrani ukáží, účinky se přenesou i na
spojeneckou postavu. Spojenec si navíc musí každou noc vybrat jinou postavu, a pokud ukáže na
tyrana, spojenec umírá - i když je chráněn OSN. 

First choose who will be the narrator. He will not belong to any faction. The narrator
will have the task of 
- announce the night (making everyone close their eyes); 
- announce the day (making everyone's eyes open again); 
- wake up the characters at night (calling them one by one according to the roles
in the deck); 
- announce who has been imprisoned. 
Depending on the number of players, compose a deck containing the different
characters. Finally, distribute one card to each player, who must not show it to
anyone. 

Když vypravěč ohlásí noc, všichni hráči zavřou oči; vypravěč jim pak řekne, aby je otevřeli
jen před tyrany. 
 Tyrani se společně rozhodnou, koho si podrobí, a vypravěči to naznačí, aniž by mluvili a
dělali hluk, aby nebyli odhaleni.  
Během první noci si vypravěč zavolá všechny postavy, aby zjistil, kdo jsou. Aby se hráči
nedozvěděli, kdo je obětí tyranů, všechny je v noci zavolá vypravěč.  

Mírová hra na hrdiny pro 8 a více hráčů.
 

Jeden z hráčů se hry přímo nezúčastní, ale bude vypravěčem. Hra je rozdělena
do dvou fází: denní a noční.  

Balíček karet obsahuje: tyrany, občany, špióna, OSN, spojence. 
Pokud je počet hráčů 8, měli by být k dispozici 4 občané, 2 tyrani, 1 OSN, 1 špión a

1 spojenec. Pokud je hráčů více, zvyšte počet tyranů a občanů a zaveďte
špióna/OSN.  



5° POČÍTÁNÍ TYRANŮ A OBČANŮ 

Občané vítězí, když se jim podaří porazit všechny tyrany. Tyrani vítězí, pokud je
jejich počet stejný jako počet občanů.  
Vypravěč, který zná totožnost všech, má za úkol spočítat, kolik občanů nebo
tyranů je ještě ve hře, a vyhlásit vítězství jedné frakce nad druhou.   

4°VYPRAVĚČ OZNAMUJE DEN A
HLASUJE SE O ODSTRANĚNÍ
TYRANA.

Jakmile se rozední, vypravěč řekne, kdo si tyrany podmanil. Podmaněná osoba se stává vězněm
a ve hře již nehraje žádnou roli. 
Jakmile je odhaleno, kdo je vězněm, začne asi tříminutová debata o tom, kdo by mohl být
tyranem. Vyplatí se blafovat, vyplatí se zradit, vyplatí se prozradit, co jste v noci zjistili, pokud jste
přesvědčiví a zachráníte si pozici.   
 Vězeň nemůže mluvit, může pouze hlasovat, a to v případě remízy. Jako první hlasuje hráč, který
byl zajat. Kolo pokračuje po směru hodinových ručiček.   
Hlasuje se, kdo získá nejvíce hlasů, je zajat. V případě rovnosti hlasů mezi dvěma hráči se hlasuje
opět mezi nimi.  
Hra bude pokračovat střídavě ve dne a v noci. 


