Vítejte na RPG Famyok! Ať už jste RP veteráni, kteří se chtějí seznámit s funkcemi naší
stránky jako takové, nebo jste ještě nikdy žádnou textovou hru na hrdiny nehráli, tento návod
by vám měl zodpovědět vaše otázky. (alespoň se o to bude snažit!)
Pokud tady nenajdete něco, co vás zajímá, nebojte se poptat na Discordu.
Obeznámení se se světem - prostředí
Náš herní svět se jmenuje Aerie. Je to kontinent na nepojmenované, blíže neurčené
planetě. Sousedí s kontinentem jménem Pevnina, o kterém se ale jenom zmiňuje, zatím se
na něm nikdy nehrálo.
Aerie je rozdělená na 3 větší území.
Daerii, kde vládne lidské Království a sídlí tam také Bílí mágové.
Noypru, která je politicky neutrální, obývaná elfy.
A konečně Famyok, kde se Království pere o moc s upíří Monarchií a dalšími skupinami
psanců.
Aerie je ponořená ve vleklé válce Království proti Monarchii, ale ta je nyní spíše pasivní a
projevuje se menšími střety na hranicích a asasinacemi a intrikami mezi vůdčími
osobnostmi. Otevřená bitva dvou armád se dlouho neodehrála.
V současnosti je zde několik hratelných frakcí, které se zapojují do politického dění.
Na straně Království jsou:
Královi vojáci - rytíři, gardisté, stráž královského města Ailmar
Řád světla - Bílí mágové (rytíři a léčitelé)
Stoupenci - malá skupina rebelských upírů
Smečka - vlkodlaci, kteří mají s králem spojenectví
Neutrální jsou:
Lesní elfové - prastará civilizace se sídlem v posvátné osadě Calima
Temní elfové - dosud nemají žádnou frakci jako takovou, ani politické cíle - jsou nejmladší
rasou na Aerii a nikdo je dosud nesjednotil, ani plně nepřijal
Podsvětí - kriminální syndikát s děsivou okultní mocí a tajemnými cíli
Mnohá města jsou také neutrální, a nepřiklání se ani k jedné straně. Ideálním příkladem je
Thartas. V těchto městech žijí většinou různé rasy, a mají svoje vlastní bojovníky.
Na straně psanců jsou:
Monarchie - upíří mocenský celek založený na šlechtické hierarchii upírů a vznešenosti
nemrtvé rasy
Samsara - společenství rituálních mágů
zbytek vlkodlaků, rituálních čarodějů a upírů - dokud se postava patřící k těmto rasám
nevyjádří, že je na jiné straně, je z hlediska okolí automaticky považována za psance
Protip: Nejlepší cesta, jak si vybrat frakci, je vyzkoušet je přímo ve hře. Zahrajte si s jejich
členy, zajděte na nějaký event, a poznáte, která vaší postavě vyhovuje - jestli vůbec nějaká!

Na Aerii je magie realita a je přijímána jako něco, v co každý věří. Nikdo neví, odkud se
přesně bere, ale učenci, a to i mezi hráčskými postavami, se to snaží zjistit. Můžete se
přidat!
Aerie má více výdobytků a “pohodlí”, než byste čekali u středověku, právě díky magii. Možná
proto je i více společensky vyspělá, než bývaly skutečné středověké civilizace, ale stále
zdaleka ne na moderní úroveň.
Gramotnost mezi běžným chudým lidem je nízká.
Mezi běžným lidem na vesnicích i ve městech můžete narazit na silné předsudky vůči
ženám, ovšem v královském zákoníku jsou rovnoprávné s muži. V jednotlivých frakcích se
ovšem tyto předsudky stírají a spousta z nich má velmi respektované ženské vůdkyně.
Homosexualita není veřejností přijímaná v konzervativní lidské a upíří společnosti, ale elfové
a ani rituální čarodějové s ní zpravidla nemají nejmenší problém.
Nejrozšířenějším náboženstvím je Quentismus, který se dá v něčem přirovnat ke
křesťanství, ale v něčem zase ne.
Protip: Pokud stále nemáte o Aerii dost jasnou představu, abyste si mohli vytvořit postavu,
využijte náš Discord. Můžete kupříkladu požádat o screenshoty profilů konkrétních postav,
abyste si mohli přečíst jejich příběhy, nebo položit nějakou otázku. Rádi vám pomůžeme. :)
Obeznámení se se světem - důležité osobnosti a eventy
Jelikož Famyok jako hra běží už několik let, odehrály se už události, které Aerii výrazně
pozměnily, a o kterých valná většina obyvatel tudíž ví. Takže pokud vaše postava není
cizinec, který na kontinent teprve přijíždí, s následujícími událostmi a osobnostmi byste se
měli seznámit jako autor předem.
Věčná tma byl stav,
kdy na necelý rok
přestala
na
Aerii
fungovat magie, měsíc
i slunce se ocitly
zakryté, lidé upadali
do šílenství, množily
se předtím neviděné
stvůry a vegetace
rychle začala uvadat.
Aerie umírala. Běžná
veřejnost
nejspíše
netuší, co za Tmou
stálo.
Byla
to
doopravdy
prastará
entita,
se
kterou
spolupracoval Diaboli, vládce podsvětí. (víc o něm níže) Během jedné z nejkrvavějších bitev
aerijské historie byla ovšem Tma úspěšně zahnána díky elfce Sethari, která probudila
posvátný elfský strom, který Tmu přemohl. Cenou za to však byl Sethariin život. V několika

posledních dnech Věčné tmy Diaboli pokřivil část populace elfů a vznikla tím nová hratelná
rasa, Temní elfové. Nyní uběhl zhruba rok od Věčné tmy a Aerie se pomalu staví znova na
nohy. Všechno už víceméně funguje jako předtím, ale na ztráty a čirou hrůzu nikdy nebude
zapomenuto… Jsou i tací, kteří Věčnou tmu chtějí vrátit. Jsou to kulty Tmy, které dosud
operují na území celé Aerie.
Diaboli Fahhar je zdejší “ten, jehož jméno se neříká”. V Království je dokonce ilegální ho
zpodobňovat. Je to… cosi. Nikdo neví, co Diaboli je. Je to člověk? Je to démon? Je to něco
úplně jiného? Ví se o něm jen to, že je současný Fahhar, což znamená vládce Podsvětí.
Jeho praktiky a techniky jsou krutost a zvrácenost sama, jeho specialitou jsou psychologické
hrátky. Častokrát člověku ani fyzicky neublíží, jenom ho zjizví po mentální stránce. Diaboli
často pořádá eventy, ale v běžných hrách ho nepotkáte. Je to NPC, ne hráčská postava.
Pátrání po identitě a zdroji sil Diaboliho a po způsobu, jak ho porazit, je společná motivace
spousty vědecky založených hráčských postav. Další sní o tom, že se k němu přidají, což je
herně možné, není to však snadné.

Další z jmen, které
vaše postava bude
nejspíše
znát,
pochází- li z Aerie, je
Joran.
Joran
byl
Regoyl Nar Gehe (viz.
Bestiář),
který
se
absolutně vymkl vší
kontrole,
sestavil
obrovský kult a z něj
armádu,
která
zmasakrovala nejprve
řady
rituálních
čarodějů,
poté
provedla dva útoky na
Noypru, zem elfů. Všechny tři bitvy byly mimořádně krvavé. Během druhého útoku se ke své
armádě připojil Regoyl sám a padl. Zanechal však za sebou svůj kult, který nebyl dosud plně
rozprášen, a jehož hlavním cílem je vypěstovat nového Regoyla Nar Gehe, který by se
chopil vlády. Krize s Joranem se odehrála ještě před Věčnou tmou, zhruba dva herní roky od
současnosti.

Obeznámení se se světem - hratelné rasy
Následující přehled nemá nahradit čtení reálií jednotlivých ras, pouze vám je představit a
navnadit vás, abyste si je přečetli. ;) Přečíst je všechny je časově náročné a často ne moc
záživný způsob, jak se do hry zasvětit, proto stačí, když projedete tato shrnutí a půjdete si
přečíst jen ty, které vás nejvíce zaujaly. Každá rasa je přizpůsobena na jinou roli na bojišti,
ale to ještě neznamená žádná omezení (snad s výjimkou rituálních mágů a tanků, což prostě
nejde k sobě), pouze to kupříkladu takový vlkodlačí léčitel či temnoelfský tank budou mít
zvlášť náročné.

První a nejpočetnější herní rasou jsou lidé. Ačkoli nemají žádné
magické schopnosti, mohou jako jediná rasa využívat technické
předměty, které jim mohou dát výhodu nad jejich nadpřirozenými
sousedy. Lidé jsou dominantní rasa v Království a patří jim město
Ailmar. Ačkoli nemají přístup k magii jako takové (to by z nich dělalo
čaroděje), mají strom schopností, které se na magii nezakládají.
Lidé ovšem na Aerii nebyli první. Stará rasa elfů,
ve které se najdou velmi schopní léčitelé, druidi i obratní bojovníci, je stále
široce zastoupena a patří jim území Noypry. Elfové mají 4 různé disciplíny
(Lov, Boj, Příroda a Léčení), které můžete na své postavě nakombinovat.
Elfové nemají možnost se měnit v jinou rasu - nedokáží ovládat lidskou
magii čarodějů a jedy vlkodlaků a upírů na ně neučinkují.
Po Věčné tmě se u části elfské populace objevila
mutace a vznikli Temní elfové (odborně Harae).
Jsou ideální pro postavy špionů, zlodějů a dalších na obratnosti a
skrývaní založených rolí, protože jejich ukrývacím schopnostem se
málokdo vyrovná. Temní elfové jsou zároveň díky svým rohům a
výrůstkům nejexotičtěji vypadající z famyockých ras.
Rasa
známá
pro
své
bezkonkurenční
přizpůsobení k boji na blízko a ohromnou
odolnost, jsou vlkodlaci. Žijí obvykle v komunitách s velmi stmelenými
rodinnými vztahy a zahrávat si s jedním členem smečky povětšinou
znamená zahrávat si se všemi. Vlkodlak se může narodit vlkodlakům,
nebo být proměnen kousnutím. Dosud není znám žádný způsob, jak by
se dalo vlkodlaka proměnit zpět v člověka, ale učenci nevylučují, že by to
možná mohlo jít.
Velmi stará rasa jsou upíři, inteligentní nemrtví, v jejichž duších se
mísí jejich lidská osobnost s touhou po krvi. Bývá o nich známo, že
důsledkem vysokého věku a neměnosti jejich emoční kapacita

časem klesá, nemusí to však být pravidlo. Upír je odolný a velmi pohyblivý, nemá však
vlkodlačí fyzickou sílu, je tudíž vhodnější jako diplomat, manipulátor nebo obratný bojovník v
lehčí zbroji. Upíra lze vyléčit a proměnit ho zpátky v člověka, je to ovšem velmi složitý a
nákladný proces a případy, kdy se to provedlo a povedlo, jsou výjimka mezi výjimkami.
Lidé, kteří do sebe vpustili magii a nechali ji ovlivnit svá těla, jsou mágové, a jsou
považováni za samostatnou rasu. Bílí mágové ovládají mocnou léčivou a podpůrnou sílu,
která dovede za speciálních podmínek zvrátit i samotnou smrt. To je však jen jedno z jejich
zaměření - druhým jsou obávaní paladinové, disciplinovaní vojáci světla,
jejichž léčivá moc sice nesahá do takových rozměrů, ale za to dovedou
svou magii použít v bitvě a zkombinovat ji s tvrdým fyzickým tréninkem
pro vysokou sílu i odolnost. Je velmi obtížné udělat ze své postavy
paladina… ale velikost této oběti je úměrná jejich moci.
Mágové, kteří využívají jinou magii než bílou,
jsou nazýváni rituální. Od výstředních učenců,
jejichž experimenty a výzkumy jsou příliš
neetické, aby byly povoleny v království, až po
divoké vládce živlů, to a všechno mezi tím patří pod pojem “rituál”.
Fyzicky jsou nejslabší famyockou rasou, protože jejich způsob
využívání magie se negativně podepisuje na jejich tělech, v případě
elementalistů to však vyvažují obrovským (nejen) útočným
potenciálem jejich kouzel. Jejich druhé zaměření, voodoo, by se měly držet spíše dál z
bojiště, ale to je ještě nečiní slabými - jejich technikám s iluzemi a manipulací se žádná jiná
rasa v sabotáži a zjišťování informací nevyrovná.

Tvorba postavy
Předtím, než si na Famyoku budete moct vytvořit postavu, potřebujete účet. Ten si vytvoříte,
když kliknete na tlačítko Zaregistrovat se (na obrázku vyznačeno modře).

Jakmile si vytvoříte účet, přihlaste se. Po přihlášení uvidíte následující zelené plusko:

To vás pustí do tohoto formuláře. Pojďme si ho projít společně!

Jméno: Zvykem jsou tady jména, která jsou cizojazyčná, nebo přímo fantasy. Postava
nemusí mít příjmení, to je, podobně jako prostřední jméno, nepovinné.
Pohlaví: Muž, žena, jiné a několik joke možností.
Rasa: Famyok nabízí 7 hratelných ras! Pokud jste si ještě nepřečetli reálie těch, které vás
zajímají, v téhle fázi byste to udělat opravdu měli.
Protip: V sekci reálie je obrázek police s knihami. Každá ta kniha reprezentuje jeden strom
schopností, který může vaše postava v naší hře ovládnout. Jsou navázané právě na rasu
postavy. Proklikejte si je a podívejte se, co vás zaujme nejvíc. Možná vám to pomůže s
výběrem rasy!
Náboženství: O tom se dozvíte víc v sekci věnované náboženství v reáliích. Během hry ho
můžete snadno měnit, takže pokud vyberete něco, co se nakonec fakt nebude hodit k vaší
představě vaší postavy, kdykoli jí to můžete na profilu překliknout na něco jiného, žádný
stres.
Startovní balíček itemů: Famyok má systém inventářů s itemy s obrázky, popisy a cenami.
Ten váš nebude ani na úplném začátku prázdný. Každý balíček nabízí levné běžné
předměty. Jakmile vám bude postava schválena, pokud se vám vybrané předměty nebudou

líbit, můžete je hnedka prodat a koupit jiné. Když vyberete některou z možností z nabídky,
dole se vám objeví výpis konkrétních itemů, které v tom balíčku jsou zahrnuty.
Obrázek famyockého inventáře čerstvě schválené postavy:

Věk: Minimální věk hratelné postavy je 8 let. Pokud si zakládáte elfa, ti vyrůstají dvakrát
pomaleji, a během jejich života se to dále zpomaluje. Takže 16letý elf = 8leté lidské dítě.
Hranice dospělosti je u elfů 50 let, takže pokud tvoříte mladého dospělého elfa, dejte mu věk
mezi 50 - 70 lety.
Motto postavy: Nějaký citát, pořekadlo, co se k ní hodí, nebo i věta “nemá žádné motto”,
jsou všechno platné odpovědi.

Zvláštní znamení postavy: Tady jde o výrazné vzhledové rysy. Má velké znaménko na
nose? Neobvyklou výšku? Charakteristický kus oblečení? Nějakou viditelnou jizvu? Fantazii
se meze nekladou!
Popis: Tady se jedná jenom o vzhled. Po schválení postavy můžete nahrát obrázek, který
může pro představu, jak vaše postava vypadá, stačit, ale přesto doporučuji tuto kolonku taky
trochu rozepsat. Účes, výška, silueta, barva kůže, barva očí, styl oblékání - je toho hodně,
co může vyšperkovat váš unikátní design, co máte pro svou postavu v hlavě: a všechno to
patří sem! Popis nemá žádný minimální počet slov, může být tak dlouhý nebo krátký, jak si
zamanete.
Charakter: Sem patří povahové vlastnosti, zvyky a názory vaší postavy. Jaký má přístup k
lidem? Co přístup k práci? Jak přistupuje k sobě samotné? Není potřeba sem psát
promakanou psychologickou studii, počítá se s tím, že spousta postav začíná ze základních
konceptů a rozvine se teprve, až za ně autor začne hrát. Je však dobré nastínit sem základy
tak pečlivě, jak jen vám to nálada dovolí.
Minulost: Backstory vaší postavy. Do jaké rodiny se narodila? Jak vypadalo její dětství? Jak
se dostala do životní situace, ve které je teď? To jsou jenom nějaké nápady, od kterých se
můžete, ale nemusíte ve tvorbě jejího příběhu odpíchnout.
Protip: Nepište v seznamech. Místo “Raven je chrabrý, dobrosrdečný, veselý” zkuste třeba
“Raven je chrabrý bojovník, není to ovšem žádný necita. Má dobré srdce a snaží se lidi
kolem sebe vždycky rozveselit.” Nejenom, že je poté vaše registrace čtivější, ale pomůžete
si tak s počtem slov, pokud se vám nedaří překonat minimální hranici.
Žádný stres! To, co napíšete do registrace jako vzhled/charakter/minulost své postavy,
můžete poté libovolně rozšiřovat a upravovat během hry.
Zajímavosti postavy: Tady jde o nějaké fun facty o povaze nebo zvycích vaší postavy.
Nějaké perličky! Třeba: “Algernon má silnou fóbii z myší.”
Pokud jste vypsali formulář až sem a odeslali ho, gratuluji! Odpověď vám přijde nejpozději
do 14 dnů, obvykle ale bývá registrace schválena během jednoho dne. Nemusíte se bát.
Jsou jen dvě možnosti, co se může stát.
1. Přijde vám email, že máte schválenou postavu. Můžete se přihlásit a domluvit si s
někým první hru!
2. Přijde vám zpráva (přes Discord nebo email) od člena admin týmu, kde s vámi ještě
probere a doladí nějaké věci, pokud se mu zdá, že ve vaší registraci něco nesedí. Po
domluvě vám registraci schválí.
Jediné registrace, které nemají šanci být schváleny, jsou ty, co jsou evidentně troll. Pokud to
s hraním u nás myslíte vážně, nemusíte mít ze své registrace žádné obavy. :)
Hra samotná

Tak! Máte založenou postavu, co dál?
Hlavní herní mechanika Famyoku, jakožto textové hry na hrdiny, je psaní příspěvků (postů),
kde popisujete akce, myšlenky a promluvy své postavy, a odepisování na posty druhých.
Posty se v chatech kupí nad sebe, takže čím níže jsou, tím jsou starší. U úryvku, který
přikládám jako ukázku, bylo tudíž pořadí Algernon-Katherine-Alastor-Vypravěč.

Posty na obrázku mají přibližně okolo 200 slov. Průměrný famyocký příspěvek se pohybuje
mezi 120 - 250 slovy. Kolonka, do které hráč post píše, má vedle sebe počítadlo slov, takže
o tom můžete mít přehled. Delší posty jsou také běžné, kratší jsou vzácnější, ale objevují se
též.
Nic jako předepsaná délka neexistuje. Pište tak dlouhé posty, kolik potřebujete, aby vaše
postava zareagovala na to, co se děje kolem ní, a abyste vyjádřili všechny myšlenky, které
tím postem vyjádřit chcete. Někdy na to stačí 120 slov, jindy 500. :)
Na screenshotu si všimnete několika různých druhů zapisování.
Někteří hráči používají *, aby popsali pohyby, pocity a úvahy postavy (bez doslovného znění
myšlenek). Je to na obrázku případ Algernona a Alastora.
*Sylvie se nadechla a pomalu přistoupila ke dveřím. Připadaly jí podivné. Trochu v ní
probouzely strach.*
To, co je v takových postech napsáno mimo hvězdičky, je přímá řeč.
*Sylvie se nadechla a pomalu přistoupila ke dveřím. Připadaly jí podivné. Trochu v ní
probouzely strach.* Haló? *zavolala nejistě, poté, co na ně zaklepala.*
Přesné znění myšlenek se poté píše do dvojitých lomítek. //

*Sylvie se nadechla a pomalu přistoupila ke dveřím. Připadaly jí podivné. Trochu v ní
probouzely strach.* Haló? *zavolala nejistě, poté, co na ně zaklepala.* //Asi bych měla jít
pryč...// *problesklo jí hlavou.*
Jiní hráči toto píšou bez jakékoli zvláštní interpunkce, jako Katherine nebo Vypravěč na
obrázku. Ti pak používají pro přímou řeč uvozovky, jako by psali knížku.
Ani jeden ze způsobů zápisu není správný, nebo špatný. Používejte ten, co se vám víc líbí.
Když se vrátíme ke screenshotu výše, povšimnete si, že Algernon, Katherine i Vypravěč
hrají ve třetí osobě, Alastor v první. I to se může stát a není na tom nic špatného. 95 %
hráčů používá třetí osobu, ale první osoba není zakázaná, a pokud ji používáte, nic zlého se
nestane.
Co se týče času, jak přítomný, tak minulý jsou povolené.
Občas se stane, že napíšete do postu něco špatně. Třeba ho odešlete předčasně, nebo za
špatnou postavu, nebo zapomenete reagovat na důležitou část postu spoluhráče. V takovém
případě to není žádná ostuda, stává se to nám všem. Stačí napsat to prostě znova a dát
vědět nějakému adminovi, ať smaže ten nepovedený.
Co se týče rychlosti, která se od vás čeká v odepisování, žádná se jednoduše nečeká.
Všechno souvisí na domluvě se spoluhráčem, jak kdo má čas a jak kdo má náladu.
Nemusíte se stresovat, když píšete pomalu. To nikomu nevadí. Pokud však nestíháte
odepsat déle než den, měli byste svému spoluhráči dát vědět.
První hra a hledání spoluhráče
Tady přichází na scénu hlavní účel komunitního Discordu - domlouvají se přes něj hry.
Pokud se vám někdo ozve na nabídku (nebo vy jemu!), pak už si jen vyberete lokaci, kde by
se vaše postavy mohly setkat.
Co se týče cestování mezi lokacemi, nejčastější otázky najdete zodpovězené v FAQ.
Pak už se jen dohodne, kdo napíše první post.
Někdy není lehké jít do hry, aniž by měl člověk představu, jaký bude přibližně děj. Tento
problém vám mohou pomoct vyřešit Questy, které můžete jít plnit, a samotné zadání toho
questu, o který se pokoušíte, už vám dá nějakou záminku, proč interagovat s postavou toho
druhého, o čem se s ní potenciálně bavit. Každá hra je ovšem velmi nepředvídatelná - nikdy
nevíte, co spoluhráč udělá, a z na první pohled obyčejného setkání se může snadno stát
nezapomenutelné dobrodružství.
Příklad zadání questu:

Mnohem více o questech se dočtete v FAQ.
Tak, tohle byl celý průvodce famyockými začátky! Je toho ještě tolik, co je na Famyoku k
objevení. Systém questů, schopnosti pro postavy, sbíratelné achievementy a mnohem,
mnohem víc, ale to už nepatří do úplných základů. Můžete se o tom všem dočíst mnohem
víc ve FAQ. Užitečné tipy pro strategie, pořizování itemů a zkvalitnění postů najdete v Herní
tipy. A základní obecné RPG pojmy vám zase vysvětlí Pravidla RPG. Skvělým zdrojem
informací je ale i povídání si s hráči. Už na vás na Discordu čekáme! ;)
Přejeme hodně zábavy a relaxu (nejen) při hraní Famyoku!

