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PŘÍLOHA 1 
 

DOSLOVNÉ TRANSKRIPCE ZÁZNAMŮ Z 

HERNÍCH PARTIÍ 

  



Skupina č. 1: 

 

Číslo hráče Promluva 

První kolo 

První hráč 

1 Tak jdem na to 

1 Tudíž bereš mi kartu osudu (5) 

5 Tak já ti to rovnou řeknu 

1 Můžeš no 

1 Hodíme si teda ještě kostkama.  

1 

Tak dáváme palivo, jako je počet hráčů, pokud nesplníme, tak klesne morálka o dva 

stupně 

2 A možná bysme to teď ještě nemuseli řešit, i když morálka je asi důležitá    

5 Počkej chvíli (1), teďka… 

2 Já myslim, že je tam teď tolik zombíku, že mi přijde shánět palivo… 

2 Já mam jedno palivo 

3 Kdo má nejvíc paliv? 

2 Hm, já mám jenom jedno 

3 To nám nepomůže 

2 Jsi zrádce (3)? 

  Smích  

3 Ten výraz v očích, jasnej zrádce (2) 

2 Ale to by byla blbost to udělat v prvním tahu, že jo  

4 Já teda nemám ani jedno palivo 

2 Aha 

1 Smích 

3 Jseš zrádce (4 )? 

  Smích 

2 

A takže v podstatě, když já nesplním tu svou podmínku, kterou tam mám, dejme 

tomu, že jsem pozitivní postava… 

  Smích 

4 Jsi zrádce! 

1 

Kam se vrtnout 

 No jo tak jdeme do toho, tak pane starosto 

4 Hele a neměli bychom teď kilovat ty zombí? 

2 Hmm to bysme asi měli 

3 Evidentně má úkol zrádce (1) 

  Smích 

5 Vylákat zombí ze základny 

4 Vyloučíme ho, budem hlasovat (1) 

  Smích 

1 

To mi je všechno ale úplně k ničemu 

No dobrý no. 

4 A ty řešíš teď co? Jdeš kilovat zombíky jo? (1) 



1 No přesně tak 

2 A vlastně, že je teď zabíjíme, je nám úplně k ničemu jako jenom k tomu, že přežijem 

1 Jenom k tomu, že přežijeme 

4 

Každopádně když teď někam vstoupím, tak je dobrý aspoň jednoho zabít protože 

v dalším kole tam přibyde 

1 

Vzhledem k tomu, že jako zatím tady jsme ve dvou, ale oni se sem nahrnou, takže ty 

zombíci sem prostě vniknou 

4 Takže je dobrý je zabíjet 

1 Je to tak 

2 Ale já můžu udělat zátarasy, takže já to můžu to 

1 Jo 

4 A ty umíš libovolný a kdekoliv (2)? 

2 Kdekoliv ale vždy jen jednu 

4 Já bych je teda taky kosila trochu tady 

1 Je to docela fajn 

2 Ale tak tady jako zbydou dva, tak nám třeba přibydou dva, ale tak to ještě..  

2 No teda to bude těžký je zavraždit 

4 Jo no 

1 Tak můžeš hrát 

Druhý hráč 

2 Takže já sem dávám tajně 

3  „tajně palivo“ 

2 

 „tajně palivo“  

smích 

A potom teda dávám dvě jídla 

Ježiš sory to jsem vám nechtěla otočit 

4 No to jídlo ty vole 

2 No to si myslím, ale že klidně bude i stačit ne? 

4 Aspoň jedno, počkej, jedno by to ještě chtělo 

2 

Jo 

To máme  

A teď půjdu s touhle tou..  

 já nevím, jestli se mám jako vypravit ven nebo 

tak já se vypravím s touhle vědmou, se vypravím na čerpací stanici a tam jo, teď 

házím kostkou, nic se nestalo a tam teda jednou hledám a už jsou tady tři ty karty a 

po druhý tady vraždím s ní, takže (hází) dobrý, mrtvá 

nevím kam s ní a potom vraždím ještě s touhle tady, ale ta tady zůstává, ta se nikam 

přesouvat nebude a zabíjím tuhle a ještě potom používám tuhle schopnost a dělám 

zátaras a úplně nevím, kam jí dát 

4 Já bych to dala k tý tý 

2 Do tý kolonie myslíš (4)? 

4, 1 M-hmm 



2 

Tak jo, tak jí dám sem a ještě se podívám, já se podívám na dvě horní tyhle ty a pak 

vám můžu říct dvě slova a asi vám k tomu nemůžu nic říct teď předem a já je jako 

můžu postavit, jak budu chtít 

To v příštím kole udělám taky tak 

2 Léky, jídlo 

5 M-hmm 

1 Super (ironicky) 

2 Můžeš (3) já už nemůžu nic dělat 

Třetí hráč 

2 Tak stop! Je to splněný! 

5 Videostop! 

3 A k čemu když je to splněný došlo? 

2 Takže každý hráč alespoň s jednou postavou v kolonii hlasuje 

1 To se mě netýká  

5 Jsem pro vyloučení 

  Smích 

4 (3) je záškodník 

2 

Takže každý hráč.., když jsou pro, každý hráč si vezme jednu kartu z balíčku postav 

a přidá si jí jako běžného člena do své skupiny a zároveň přidá jednoho nemohoucího 

do kolonie 

3 Ty kráso 

2 Nebo to odhlasujeme, že ne 

1 

A hlasuje se najednou, tím že pro (palec nahoru) a nebo proti (dolů), ať se nedá 

dohadovat 

Je to o tom, že se rozhodnete  

5 M-hmm 

1 A já vlastně nehlasuju 

2 Jakto? 

1 Já nemám v kolonii 

4 A když mám dva? 

1 To je jedno, aspoň jednoho, hlasujete vy čtyři a rozhodujete 

4 A mám dva hlasy? 

1 

Nemáš, máš jeden hlas jenom a rozhoduje se jestli se nic nestane, což je jako ve 

většině případů lepší nebo jestli si přidáte 

2 A to vlastně ovlivní i Tebe (1) 

1 No jasně, ovlivní, určitě 

2 To je teda pěkně nefér, teda 

4 Smůla 

5 Hlasujem? 

3 Počkej sem víc postav tohle 

2 A můžem se o tom bavit, nebo ne?  

1 Ale jako jo bavit se o tom můžete, to není problém. 

2 Já říkám, že ne, není to rozumný, protože tam těch zombie máme tolik 

1 Určitě není 

5 Já souhlasím 



2 Že to fakt teďka nedává smysl 

4 Jako né no 

3 Můžeš pak zabíjet víc postav, že jo 

1 Neuživíš to a ty postavy si i vytáhneš 

2 Nemáme ale dost jídla a potřebujem prostě jakoby pokrejt ten začátek 

5 M-hmm 

2 

Já jsem určitě pro to, abychom to nedělali  

Takže to odstartujem a budeme hlasovat 

5 Jo 

2 Tři, dva, jedna teď 

  (hlasování - všichni palec dolů) 

2 Fajn, dobrý 

1 Smích, chudák 4 ty si tam celý.. 

2 Už můžeš hrát (3) 

4 Stejně měli jsme to dát, máš víc kostek  

1 A víc krků hladovejch taky 

5 Přesně (1) 

3 Taky větší šanci vybít víc zombíků 

4 Jasně, smích 

5 (4) bude král bezdomovců 

1 Ty hade (iron) (4) 

2 Potřebujeme ještě dvě paliva a ještě nějaký jídlo, jestli máš 

4 Já nemám žádný palivo 

3 Já mám jedno palivo a paliva jsou kde, počkej, já půjdu pryč ale 

2 Tak tam ale dej 

3 Jo vydrž, já ještě půjdu do obchodu nebo 

2 Jestli  tam nějakej mrcha dal tu tak 

3 Do obchodu půjdu 

2 Takže je lepší mít tam těch paliv jako zajistit víc když se odčítá 

4 M-hmm no 

1 Samozřejmě (3) 

3 No tak počkej, já začnu 

2 

Takže jako budu mít naději, že nám přibyde morálka a skončíme na tom, že se aspoň 

nic nestane 

1 Jo 

4 Jo 

2 To je hezký, moc hezký 

3 Takže já zabiju nejdřív tady  

2 Nejdřív tam dej to palivo ať na to nezapomeneš  

1 

Ve většině úkolů zrádců si myslím, že aby ani tohle nemusel ničit, to by fakt musel 

chtít přes morálku a jít to přes úkoly, aby to k něčemu bylo 

3 Dvojka (kostka) 

2 A hlavně je začátek 

1 Právě 

2 By mi to přišlo jako (3) jako hloupost kdybys 



3 Dobře 

3 Tak nechám to napříště 

  Smích 

3 

Ten je mrtvej a mně se nic nestalo. A to byl voják, a voják jde teda hledat palivo do 

ne, do, kam jsem chtěl jít do obchodu, ne to je konzerva 

2 Tak do knihovny  nebo do policejní stanice 

3 Asi do policejní stanice 

2 A je rozumný abys mohl i někoho zabít 

3 

No však jo, a zabiju, zabiju další zombie, nic se nestalo a ještě půjdu s tím vojákem. 

A kam půjde student? 

3 Teď budu prohledávat vojákem 

3 Můžeš hrát (4) 

Čtvrtý hráč 

4 M-Hmm 

4 

Do prdele, to jsem debil, totální debil, nevadí, jenom říkám, že jídlo je, já vyjedu 

s Millerem a M půjde třeba do.. potřebujeme teda sehnat  ten ten, no já vezmu ten, 

půjdu do obchodu, je to dobrej nápad? Ne není 

5 Proč by to nebyl dobrej nápad? 

4 Takže; protožé béňo tam není vůbec v obchodě 

5 Jo takhle 

4 Takže do nemocnice? 

1 A můžeš se domluvit třeba ti někdo něco předá 

4 No ne tak, pro splnění toho úkolu, že jo 

5 Béňo máme 

4 Máme? 

1 Tak stejně se všichni do policejní stanice nenacpeme, že jo 

5 Tak nacpem 

4 A máme ty zbraně? 

1 Tady jsou vlastně taky zbraně 

2 A kolik tam máme těch paliv teď 

5 Béňa je dost 

3 Tys dávala jedno? 

2 Jsem dávala dvě 

1 Já jsem dával 

4 Já ani jedno 

5 Já ani jedno 

3 Čtyři 

4 Ty máš? 

5 Mám 

2 

A když tam bude víc, tak nám stoupne o jeden morálka, ale asi to nezvládneme dát o 

dvě víc co? 

5 M-hmm 

4 

Dobrá, tak já jdu teda do obchodu s Millerem a neházím si, protože to je schopnost a 

zabíjím  

4 Zabíjím zombíka, jo? A hazím a sakra 



5 Dostaneš mrazák, mrazničku 

4 Mrazničku 

4 A rovnou když dostanu lék, tak se můžu vyléčit – danke schen (od 2 pravděpodobně) 

1 Já jsem byl strašně zamyšlenej 

4 Tak a teď teda nechávám tam Annu a a zabiju tam zombíky 

3 Počkej (4) 

3 

A teďka jsou možnosti jedna, dva. Možnost 1jdena: za přesouvanou postavu hoďte 

dvakrát kostkou následků, je-li postava stále naživu, morálka stoupne  – buď umřeš a 

nebo zvedneš morálku všem a nebo prostě nemusíš dělat nic 

4 Ježíš marjá 

3 Morálka stoupne 

2 Ale to je dobrý 

3 Buď umřeš a nebo zvedneš morálku všem a nebo prostě nemusíš dělat nic 

4 Tak co mám házet? 

1 Házej 

2 Pokračuj, umři 

3 Určitě umři, házej 

2 To se vyplatí, tak jinak to stojí strašný úsilí ten bod toho, vždyť na to máme štěstí 

3 Právě, maximálně umřeš 

2 Kdyžtak Ti zajistíme další postavu 

1 Já ne teda (smích) 

1 Ne jo, házej 

2 Já bych to udělala, bejt tebou  

4 No tak jo 

5 Smích 

2 Obětuj se pro království 

2 Jo a ještě jeden 

3 Umře, vsaď, že umře 

2 Tyjo doufám, že neumře 

4 Neee! 

  Smích 

5 Takže pokud je naživu, OK, takže nám to nevroste stejně 

1 Klesne 

2 Ne nebude to klesat, jo klesne, protože ona umřela vlastně 

5 To jsme nedomysleli hele 

2 Hele(4) proč to děláš, proč 

5 Která to je? 

1 Tak vrať kostičku 

2 To nebylo chytrý, promiň, teď mi to došlo 

3 Ale ještě můžeš hrát dál, ne 

4 S tím jedním 

2 Ne tu modrou, za postavu 

4 Nee, to jste mi neřekli!   

5 Pojď (4), napácháš míň škody 



3 Pravděpodobnost je 1:12 

1 Ano 

2 Promiň 

4 To jsem docela naštvaná 

3 To se nedivím 

2 To já bych byla taky 

4 Teď mě budete živit za to 

2 

Tak zase vem si, máš jenom jednu postavu, ale dvě kostky na ní, takže ten poměr je 

lepší než, třeba… 

4 No bezvadný 

4 Hele jídlo stačí? 

5 Cože? 

2 Můžeš tam klidně přidat 

1 Pro tebe určitě (4) 

5 Dva, čytři, jo stačí 

4 Jo stačí, takže.. a kiluju zombíka 

2 Jsme neměli dělat 

3 Jaká je šance? Malá 

  Smích 

2 Který si vybereš? (4) 

4 Tak lepší je od jedničky, ne 

1 

Je to lepší, ale zase když jsou někde dva, ale když už jsou tady, tak bych bral tady. 

Příště zase.. 

4 Jo jasně 

1 Sem přibydou dva aktuálně 

2 To nevyvraždíme ani do konce hry 

1 M-hmm 

2 Přijde mi to takový sympatický, že jich tam bylo málo 

4 

A ještě mám jednu, dvě kostky. Tak mám třeba sklidit odpad nebo něco? Nebo já 

nemůžu teďka rabovat vlastně 

2 A můžeš ještě jednoho zabít, kdybys chtěla anebo 

3 Můžeš vyjet s tou postavou ne   

2 No jak chceš no 

4 Můžu 

2 

No buď můžeš někoho zabít a nebo hele a nebo můžeš do toho hlavní úkolu už dát 

nějaký jídlo, jestli ho máš hodně 

1 No jasně 

4 Vždyť ten hlavní úkol je až to 

2 No jo vlastně 

1 

Každej musí mít zbraň, takže každej z nás v ruce nebo u karty svý a deset jídel se 

musí shromáždit a… 

4 Deset jídel? 

1 Pod touhle kartou, ale nesmí to být ty počáteční 

4 Aha, tak nic 

3 Takže jdi stejně hledat jídlo 



2 A nebo jdi zabít ještě zombíka 

1 Nemusíš ho najít no 

4 Tak já zabiju ještě jednoho zombíka no 

2 

M-hmm, můžeš v tý kolonii, jestli chceš. Ale hele doufám, že to neskončí že nás to 

zabije 

5 Všichni musíme mít zbraně a kolik toho? 

1 Deset, celkem deset. Bez těch počátečních. Musíme najít deset jídla a 

4 Tak já jdu do obchodu teda, ale vlastně… 

5 Počkej, deset jídel 

1 

Jo, počkej, ještě se kouknu, jestli je to deset karet nebo po dvou kartách, jo, takže 

neplatěj pokud je na tý kartě tři jídla, ak to platí za jednu kartu 

4 Tak já jdu sem, hážu si, chcípnu a dostanou novou postavu 

5 Vidíš omrzlinu 

2 Nemám žádný léky  

4  Jdu, zabíjím, jo danke (1 podal lék) 

1 (podal lék) 

2 A odpad tam víme někdo, kolik máme?  

1 Ne, to vůbec nepočítám 

2 Já vím, že palivo nám ještě jedno chybí, ale odpad mi nějak unikl 

1, 5 M-hmm 

5 Ale ještě není deset 

1 To je tak pět bych řekl 

2 

No určitě jich není deset jenom, aby to potom někdo vynesl. Protože (5) už nám 

přestal plnit fci (minulá hra) 

4 Já ještě zabíjím teda toho zombíka 

  Smích (zranění nebo omrzlina) 

1 Tak teď už nemám (lék)  

2 No hlavně nám tím čoveče pořád zvyšuješ odpad  

4 No jo 

2 Nemáte někdo léky nějaký?  

5 Mám, můžu jí teď dát?  

2 

No no, ještě teď jí ho předej dokud hraje, ať se může vyléčit a nemusí potom léčit 

dva 

5 Jo 

4 Díky a ty bys mohl něco vynýst (5) 

  Smích 

5 Hele klid zase, uvidíme, uvidíme 

2 Ale deset jich tam určitě není 

1 Ne 

Pátý hráč 

2 Ta (5) postava byla fakt sympatická 

5 Tak já jedu hasičem do policejní stanice 

1 Vítám 

2 Jo ještě (5) dej tam to palivo nejdřív 

5 Palivo říkáš 



3 Jo počkej, máš to splněný hnedka  

5 Aha 

3 Když je postava aktivního hráče v kolonii 

5 Tak co se stane? 

3 

Můžete použít jednu svou kostku, kterou dosud máte k dispozici a odstranit po jedné 

zombii z každé lokace v opačném případě se nestane nic 

5 Hmm, ještě jednou 

3 Použij jednu kostku, zabiješ v každý kolonii 

1 Včetně kolonie a lokace v tomhle případě 

3 Prostě jednu zombii všude 

2 A nic se nestane, nemusí ani házet tou červenou? 

3 Ne, prostě jenom přijde o jednu kostku 

2 Tyjo to (5) jo 

5 To nedám (ironicky) 

5 Hele, takže 

1 To je dobrá karta 

5 

To bylo právě ono, dal jsem se na cestu a teď jdu rabovat a ještě mám speciální 

schopnost tohohle, že se podívám na čtyři horní karty 

2 A můžeš si je tam dát, jak chceš nebo ne? 

5 

Hmm počkej, to potom přečtu a jestli tam bude osoba, pokud se mezi nimi nachází 

karty druh osob, můžete si vzít do ruky, ostatní karty zamíchat zpět 

3 

Teď budeš v diplové práci, poradila si ať (4) umře, budeš si to vyčítat až do konce 

života (2) 

2 Nebudu, ale mrzí mě to 

4 Hmmm 

2 Jsme to úplně nepromysleli do konce 

3 Ona se ráda obětuje pro skupinu, viď (4) 

  Smích 

5 Přidám si teda tady toho makáče a zároveň to jakoby, to dám teď? 

1 Semka jo asi to hoď klidně na ten stejnej balíček 

5 Jo? 

1 Jo, já to pak nějak promíchám 

2 Dáš ho (4)?    

5 Co? 

2 Bys mohl dát (4) 

5 Postavu? 

1 Viď? (4) 

5 Tak já ti dám (4) jednoho makáče 

4 Makáče? 

5 No 

4 Jakýho makáče? 

5 (4) dostane makáče 

1 Jo takhle nejde 

5 Nejde, tak já jí ho musím dát 

1 Dát a musí to v příštím kole zahrát 



5 

Tak a ještě budu rabovat tady s tím a jo. Aha. Jo takže ještě dostanu toho jednoho 

makáče 

3 Ještě jednoho makáče? 

5 Jo 

2 A dáš to? 

1 Je to včetně 

5 Ten je bez 

1 Ten je bez 

2 Aha 

1 Super, tak si jednoho vylosuj 

5 Jo 

2 To je dobrý 

2 Je to ten uklízeč? 

5 Ne to je jinej a tady s Lajkou zabiju 

4 Lajka Smích  

2 To je jenom zranění 

5 Tak, pejsek něco vydrží 

Konec 1. kola 

1 Takjo takže všechny karty  jsou za náma, takže spočítáme potraviny 

2 Já to vlastně spočítám, takže v příštím kole 

1 

Všechno se to dozvíme postupně, ještě zamíchat musíme. Jo tak to zamíchej a pak se 

to bude postupně odhlaovat 

3 

Tys tam nedal palivo co (5); tady jsou jenom čtyři, jo pět aha. Dobrý jsem se 

přepočítal 

2 Jsem se lekla 

1 A pěkně po jedný 

2 Odpadu je pět 

3 Pět paliv 

1 Je tam pět paliv 

3 Ano 

1 Tady jich je si říkala (2)? 

2 Pět paliv 

1 Jo, tak to je ppohoda a zombíci 

2 A jídlo jsme ubrali 

1 Jo jo jídlo už bylo 

2 A počkej ubíral si jednu nebo dvě 

1 Jedno jenom 

2 Aha tak ještě jedno 

1 Jo aha 

2 Ještě tam nebyla víš 

1 Jo, tak to se omlouvám 

3 Dostaneš nůž (2) 

2 Nechápu (3), jakej nůž? 

2 Aha 

3 Jsi zrádce (2)? 



2 Nejsem, nemůžu ti to říct, co jsem ale nejsem zrádce 

4 Smích 

3 Takových už bylo 

4 Smích 

2 Stihnem to vůbec? 

3 Zabít zombíky? 

3 No já budu hrát 

2 No to sice jo, ale já.. 

4 Co jestli stihnem úkol? 

3 Bude potřeba brát zbraně 

2 Kde mám tu vědmu? 

4 Musíme teďka prohledávat o sto šest zase 

3 A ještě nějaký věci nasbírat 

2 

Jenže to je vlastně jediný, co tam.. nebo potřebujeme ještě něco? Přidej dvanáct 

zombí, ne. Ale musíme ještě braně. Takže vy v tý policejní stanici zůstaňte a ještě se 

potřebujeme přesunout do obchodu a do školy 

5 M-Hmm 

3 Fajn, fajn 

1 Tak začínájící hráč , hodíme si 

2 Jo už hrajem 

1 Jo 

  Hází kostakama 

2 Ó mám krásný kostky 

2 Hoď si taky kostky, dělej, dělej, (mile) (3) 

5 Kostky házíme vlastně, jo 

1 Hlavně jídlo, aby jídla nebylo málo  

3 A budem vraždit 

2 

Tyhle postavy jsou takový na pytel, předtím jsem měla lepší. Jsem měla, že se mohli 

vzít dvě kartičky místo jedný a tak 

4 Smích 

3 Ale teď už si přidáváš postavu, ne? 

2 Ale až v tahu 

3 Počkat 

2 Ještě tenhle tah je jedna 

Druhé kolo 

První hráč 

2 

Nehraju, jo aha já začínám, jěžiš tak pardon Takže ja začínám, tím, že použiju, ne, 

začnu, že použiju tuhle a dám další zátaras sem 

1 M-hmm 

2 Nebo sem 

1 Jo jo, dej 

2 Tak a teď se podívám na dvě tyhle karty a řeknu vám, co tam je. M-Hmm 

3 Dvě slova ne jedno 

2 Nářadí, léky 

1 M-Hmm zajímavé 



2 A teď teda hraju, přesunu tu do obchodu 

3 Házíš 

2 Jo já vím, tak. A v obchodě budu.. jsem měla nejdřív někoho zabít, co 

3 To už je jedno 

4 Smích 

2 Ticho (iron) v obchodě budu 

3 Vraaždiit 

3 Fakt? 

2 Jo 

5 Hele a jídlo asi nebudem teda sbírat, nebo… 

3 Budem muset jídlo sbírat, ne 

5 Bych to nechal propadnout 

2 Ještě hledám.. 

5 A co se stane? 

1 Smích 

2 Ale potřebujeme ho tady, že jo 

1 Počkat, počkat 

1 

Já jsem tady přečetl jenom konec, to je možná složitejší. Až do konce příštího kola 

nesmějí hráči použít žetony jídla ze zásoby potravin ke zvýšení hodnoty na hrací 

kostce, morálka klesne o jeden stupeň 

2 To nechápu 

1 

To je jedno pravidlo, který tam někde je, který jsem asi vůbec neznal, když jsou tady 

potraviny, tak je můžeš používat k tomu, že si zvýšíš o jeden stupeň kostko 

5 Jo 

2 Jo takhle 

1 

Takže můžeš sníst to jídlo ze společné zásoby. Je to asi dobrý, když ten poslední hráč 

v tom kole by fakt nutně potřeboval zabít, měl dvojku, potřeboval trojku, tak tady 

může sníst jedno jídlo a to jsem ani nevěděl, že jde 

2 Hele a ještě mám dotaz, mám.. 

1 Jinak klesne o jeden bod 

2 

Vraždit buď tady nebo v obchodě, nebo mám radši ještě si zkusit vzít něco, jestli tam 

nebude to jídlo 

1 Si asi vem, tady je to všechno pokrytý    

2 A teď to jídlo nevím, mám jídlo jedno a nevím, jestli ho dát sem nebo sem   

3 Do toho velkýho balíčku, ne 

2 Jako do tohohle, jo?    

3 Do tohohle ne, tam má být deset ne 

1 No já bych spíš 

2 Tady jsou potřeba všude 

1 Tady jsou potřeba dvě 

3 A máme ještě nějaký jídla z těch počátečních 

4 Já mám taky 

2 

Jo takhle, vy máte jídlo  ještě z počátečních, protože já nemám vůbec žádný, o to mi 

jde 

3 Jo, já mám jedno 



2 Takže ho dávám sem 

4 Čtyři jídla 

2 Tak já dávám jedno sem 

1 Sem do těhlech je určitě lepší dávat ty karty, kde je třeba jen jedno jídlo 

2 Jojo, tady je jenom jedno 

1 

Do tohohle dávat, kde jich je víc na jedný kartě, že jo, protože za to jsou ty plechovy  

vtom počtu 

5 Jasně 

2 Jo a já, ty máš jenom jedno zranění, to je v pohodě, končím (3) 

1 Jo to je v pohodě, já mám doktorku já tady můžu léčit, kdyby bylo třeba 

2 Tak jo 

1 Možná i sama sebe si můžu léčit 

3 Vezmu si co potřebuju 

1 Jo 

2 Jídlo, hlavně jídlo potřebujeme   

3 Jídlo, jídlo, jídlo říkáš, jo 

3 Tajnej úkol (2) 

2 A jo, děkuju 

2 Mně se líbí číst u toho ty popisky 

1 

Kdyby to nebylo tak dlouhý, tak každej scénař, ta hra má vlastní příběh pro počátek, 

jakože to má naladit tu atmosféru 

4 Já myslím, že atmosféru bysme naladili, kdybychom si pustili Walking Dead 

Druhý hráč 

3 

Tak v knihovně zabiju zombí a mám omrzlinu, paráda. Léky, nevím jestli mám ještě 

léky 

1 Na tý vaší straně je strašně chladno, vy tam strašně trpíte na ty omrzliny 

4 Tak já jsem tady v nějakým zasněženým lese 

2 

To hazíš tady do odpadu (3). Hele ten odpad je už potřeba vynést (na všechny) Už 

jich tam je hodně  

3 To zvládne (4) 

5 Jo já ho vyhodím, já mám jedničku 

1 Jo já mám ale taky když tak jednu 

2 Ok, fajn, jenom, aby to někdo vynes 

4 Já mám taky jedničku 

3 

Ještě můžu zabít nějakou zombí někde.  

Tak já se přesunu. 

2 Nebo jako shánet jídlo, no 

3 Jo 

2 Nemáš jak, se nepřesouvej za to není... 

3 No to jo, ale může ještě zabít něco, víš 

2 To je tenhle, jo, aha 

3 Já jsem na tý čerpací stanici s ním 

2 A ty si hledal nebo ne?  V tý knihovně? 

3 Co? 

2 V tý knihovně si něco hledal? 



3 Jo 

2 Ty si hledal v tý knihovně? 

3 Jo! 

2 Jako tadytu kartičku si zvedal, jo? 

3 No, nebo v nemocnici, já nevím, no tam se hledal 

2 No fajn 

3 Tak tady tu jednu mrchu 

1 A ještě za přesun, nebo tam nemusíš? 

3 

Jo musím, to je pravda (hází)  

a tady jsem zabil jednu mrchu amlou a ještě si teda hodím .  

Počkej. A sem máme teda dávat? 

2 Jídlo a není tam vůbec žádný a tady taky není žádný 

3 A nesmí to být počáteční 

1 Tady jo, tam může být jakýkoliv 

2 Tam je to jedno, ale není tady jídlo 

3 Tak to dám sem ten počáteční předmět 

2 Ale můžeš i sem počáteční předmět 

3 Nemůžeš 

1 Tam jo 

2 Můžeš sem, ale nesmíš sem 

3 Jo takhle 

2 Každopádně tohle se nesplnilo. Máš ještě jedno, tak ho použij. 

3 Jo. Mám to počáteční, to dám sem 

  Smích 

4 A (3) není zrádce 

2 Nepochopil svou roli 

3 Můžeš hrát, už jsem skončil 

Třetí hráč 

2 

Takže teď pro zrádce to taky není dobrý kazit. Protože víme minimálně jednoho, kdo 

není 

3 Nesplnil jsem to?  

2 

Ne, ale kdybys něco štrachal v knihovně, tak jsme mohli dostat 4 jídla a zabitou 

mrtvolu 

3 No tak nic no 

4 Hele tak já mám uklidit odpad, asi jo že? 

2 No já pokud můžeš a nevadí ti to nějak 

4 Můžu 

1 Ale když tak odklidí kdokoliv 

4 A hele mám si přidat tu postavu teďka? 

1 Přidej, ale postava je fční, ale kostku dostaneš do hry až na to další 

4 Ale postava je fční 

1 Jo, můžeš s ní hrát 

2 Tak si nějakou vem 

1 Protože třeba zjistíš, že ta jednička ti bude dobrá. Tady si vylosuj postavu 

4 Á šedivák, no mně už se stejskalo 



  Smích 

2 Teď můžeš i vraždit s tou jedničkou 

4 OK jo 

2 Jestli máš nějaký to jídlo, protože jídla nám chybí šest 

4 Mám, mám. A tady potřebujem, někdo tam už dal? 

2 No(3) tam dal, ale tady taky potřebujem jídlo 

5 A já žádný nemám 

4 Ajá čtyři. Takže sem jedno a sem tři?  

2 No to je otázka, co chceme řešit dřív, no 

4 Ale tady to splníme, když se dají čtyři. Máš? 

5 Mám jídlo 

2 

Máš jídlo, tak dej sem čtyři, ať se nám to dobře počítá, že jedno máme hotový a 

budeme řešit už jenom tohle a aspoň budem, vědět, kdybys byla zrádce, žes to tam 

dala ty 

  Smích 

3 To je docela velká šance, že seš to ty 

1 To je docela blbý 

2 Jesli to máme srovnaný 

3 To je soustředění 

2 No tak já chci vyhrát, no 

4 Ateď já a šedivákem budu vraždit tady ty zombíky u nás, asi že jo 

1 M-Hmm 

4 Protože on má velký dávání. Takže vraždim, vraždim zombíka třeba tydy toho a… 

2 Ještě si asi hoď 

5 

Hele tady máš,  

počkej jednou za tah,  

jo to není nějaká moc dobrá 

4 

Tyhlety mají oba dva stejnou schopnost, že prostě kradou spolužákům, spoluhráčům 

karty, což já nepoužívám, takže 

1 

Spolužákům haha, to by bylo hezký, kdyby to byli spolužáci. Šedivák jich už asi moc 

nemá 

2 A ještě asi počkej, ty s touhle tou jdeš 

4 S touhletou jdu, co potřebujem 

2 Jídlo potřebujem, škola, obchod 

3 Zbraně taky jsou potřba že jo   

2 No ale tam jsou už dva 

4 Takže jenom škola a protože tam jsou jinak všude dva 

2 Tak možná do ty školy, no 

1 Tak běž na stanici,já půjdu pryč 

2 Jo? 

1 M-Hmm 

4 Jo ona je v obchodě? 

2 Tak to už můžeš rovnou hledat 

1 Je to ženská no 

5 Tak rabuj 



4 Takže rabuju, rabuju 

2 Taky nevím, kde mám tu svojí, aha taky v obchodě 

2 

A (5) teda asi může hrát.  

Nemáš jídlo? 

4 Mám,ale takový ty dvě jídla 

2 Tak je dej možná sem, A´t je doplníme nebo.. ne tam ne, tam je nedávej 

4 Sem se to nevyplatí 

2 Ne, ale dej je sem, jako to je jediný místo, kam se to vyplatí 

1 No určitě 

4 A nebude tam už deset? 

1 To je jedno, to vynese někdo. Sice vynese jenom tři, ale to je v pohodě, dobrý, dobrý 

4 Tak jo, dan teda done jako hotovo 

5 Done, jo? 

3 Nic  nesplnila jsi to, musela bys utrpět zranění při přesunu 

4 Aha 

3 Fandil jsem ti   

  Smích 

Čtvrtý hráč  

5 Takže já vynesu odpad, potom se přesunu  do školy; mě to baví 

3 Vidíš bys mohl vynášet koš doma 

5 Hodím si tímhle tím, ou, jo asi zmrnu přitom 

2 Máš léky? 

5 Jo to můžu použít rovnou, děkuju 

2 Není zač 

5 A prohledám dvě kartičky, jakožto ředitel, hele léky 

2 A ty je prohledáš a vezmeš si je nebo? 

5 No ty mi zůstávaj 

2 Aha to je dobrý 

5 A tady už je dost? 

2 Jojo a tady už je taky dost tak když tak jestli to není ten počáteční, tak ho dej do toto 

5 Je počáteční 

2 Tak to nic 

2 Ale můžeš ho dát sem no 

1 Jo klidně, já to vynesu 

5 Jo? Dobře 

4 

Osud, když je postava aktivního hráče v kolonii,  

což tam máš čokla, tak 

  Smích 

3 To je Lajka, to není čokl 

4 

Takže každý hráč alespoň  jednou buď pro platný hlavní úkol bude rozšířen o 

následující  podmínku: v zásobě potravin musí být alespoň pět žetonů jídla 

2 Tyjo jídla ne   

5 No a proč, co je to za výhodu? 



3 To je jenom nevýhoda ne 

1 Anebo 

5 

Anebo proti, když ehm, za každou postavu v kolonii hoďte hrací kostkou, padne 1-3 

příslušná postava utrpí zranění. Hm 

5 Za každou postavu úplně? 

3 Hmm za ty tři 

4 Alternativa proti 

5 Za ty tři v kolonii? 

4 M-Hmm 

5 No tak to jo 

4 Nebo nic se nestane? To nechápu 

1 Jestli je tam ještě třetí možnost, nic se nestane? 

4 Alternativa  nic se nestane 

1 No jasně 

4 Takže se nic nestane  

2 Ne to je hlasování  těch co jsou v kolonii, co se bude dít 

1 Kdo proti a proti si můžeš vybrat alternativu 

1 

No jasně, no počkej, tady je ještě podmínka, proti, když je postava Thomase Herta 

v kolonii – to je alternativa, kdyby tam byl 

3 To jsem já, ale nejsem v kolonii 

1 Kdyby byl v kolonii, tak by platila ta alternativa 

2 Tak budem asi házet, ne? 

1 To je docela složitý teda 

2 Nikdo není zraněnej nějak hodně, aby to byl problém 

3 Co mám dělat pro nebo proti? 

5 Tři, dva, jedna   

4 No počkej, jak proti? 

1 Proti, nechceme žádný jídlo, aby si… 

2 Protože toho jídla je tam, tak.. 

5 Tak jedna až tři je zranění jo? Začnu 

2 A jenom  za ty v kolonii? 

1 Jo 

3 Šedivák to schytal 

5 Pejsek to koupil 

2 Ne Šedivák, pes 

3 Pes nejdřív, pak Šedivák 

2 Ještě já 

4 Ty kráso, Šedivák chudák 

2 Já nic 

1 Dobrý 

3 Házíš, za Šediváka si házíš (4) 

3 Jedna až tři 

2 Pět, pět šeptem 

5 Hele a když dostanu třetí zranění, tak umřu okamžitě, nebo se může ještě vyléčit? 



1 Ne 

2 Ale já mám léky 

1 V tu chvíli už ne 

2 Ty jsi ještě na řadě, že jo? (5)   

5 Jo jo 

5 Jo já mám léčení 

2 Jo tak jo 

1 Já to vynesu ten koš 

5 Já se vyléčím 

4 Já bych taky potřebovala léčení prosím 

3 Vždyt máš jenom šediváka, to nepotřebuješe 

2 To můžeš až ve svým tahu, tak až potom, až budeš hrát ti to 

5 Vždyt je ještě dobrej 

3 Právě, ještě má druhou ruku 

2 A teď to hlavně vynes 

1 Jo 

5 

A potom jsem teda chtěl, tohle jsem raboval, a potom jsem s psiskem chtěl se 

přesunout pryč a… 

4 Tos měl udělat no 

5 To by se stejně nepovedlo 

1 Nenaplnilo by se to no 

5 

Tak já půjdu sem. 

Ty kráso, ten to schytává dobřě ten pes 

2 Jestli si to teda můžeme dovolit 

4 Kdy? 

1 Jseš dost týranej pes teda 

5 Jo tak děkuju  

1 A nebudem ty léky sbírat do příštího tahu? Podle toho, co naznačovala 

3 Já už nevím, co říkala 

1 Byly tam nástroje a léky a já myslím, že léky byly i v tom předchozím teda 

4 Jo léky a nářadí 

3 Ale mohla to prohodit že jo 

2 Nesmím o tom mluvit 

3 Můžeš prohodit ty kartičky, ne? 

3 Mohla dát nahoru nástroje 

1 Jo to je možný   

5 

A ještě teda musím zabít jednoho tohle zombíka.  

Jinak tam přijdou a to by bylo moc už    

1 Jo 

5 Takže ho zabíjím, dobře a tady s tím jsem kde 

2 Kde ho máš vůbec 

5 Tady, a tady s tím vyrabuju tohleto. Jídlo 

2 Ne, nedávej to tam teď, Jo sem jo 

5 Semka 

2 Takže tam už máme dva 



1 M-Hmm zbývá osm 

2 Osm, to zvládnem 

2 Jídla máme dost 

Pátý hráč 

1 Jsem na tahu 

2 Vynést koš. Já nevím kolik jich tam je, to je strašně nepříjemný 

1 Asi čtyři nebo pět 

5 Máš někoho v kolonii? 

1 

Ne, nemám, nemusíší se bát,  

tebe (3) vyléčím, protože jsem spolu v jedný lokaci  

Takže to je vlasnost navíc. A co dál dává smysl 

2 To je stresující hra 

1 Budu tady prohledávat 

3 Pro zrádce je to vždycky na nervy 

  Smích 

1 

Dobrý, přesunu se  a já využuju, mám tady jednoho novýho člena bez jakýkoliv další 

figurky. Kuchařku 

2 By to chtělo někoho spíš pořádnýho, protože tady ti mi přijdou… 

1 Je to tak 

2 

Hele a když  obsadí zombí třeba knihovnu dejme tomu, tak už se tam nikdy 

nedostaneme? 

3 To už tam těch zombí prostě bude moc 

1 

Já si myslím, že oni to tam prostě pokoušou co tam je a pak tam zůstanou 4, takže ty 

tam můžeš jít, ale musíš hnedka jako vystřlíte 

2 Jo, ale jako dostaneme se tam 

1 

Myslím, že jo. Protože by to nedávalo smysl, protože jsou nějaký úkoly, kdy musíš 

třeba fakt vybrat, jsem se právě rozhodoval, to byl právě úkol, že musís vybrat 

knihovnu a nemocnici do konce, je tady dvacet kartiček, že je musíš vybrat úplně 

celý ty balíky, což není úplně jednoduchý, když si sem dáš tři postavy 

2 Tak musíš zabít 

1 Logicky musíš, přesně tak 

2 A to nemůžeš vybrat to, a pak se přesunout? 

1 To klidně můžeš, ale.. 

3 Riskuješ 

1 Riskuješ, že tě to pokouše, ale můžeš je to možnost. Dobrý, u mě je to vše 

4 

To je dobrý, ale ono to tak je v těch filmech, že když něco zaberou tak se tam ty 

zombíci zabarikádujou 

1 Jo 

2 Takže konec hry, nebo kola 

1 M-Hmm 

2 Tak můžem počítat 

2 Já mám jedny nástroje, tam bysme možná mohli i tu morálku zvýšit 

1 Jo 

Konec druhého kola 



Třetí kolo 

První hráč 

2 Má někdo postavu Johan Prince? 

1 Jo jo, jo to je vojáček 

3 Student 

1 Student? 

3 Studetnt 

1 Aha 

3 Čerpačka 

3 Nejdřív prohledám čerpací stanici. Brokovnici tak tu už si nechám 

4 Si nech asi v ruce ne 

3 Já si jí dám sem k němu 

2 A pak si jí snad radši odeber, ať ti nezůstane v ruce 

4 No právě 

3 No dyť já už si chci nechat 

2 No já vím, ale když tě zastřělí tu postavu 

1 Já má taky jednu zbrań a nevím, jestli si jí vyložit nebo ne protože… 

3 Jo takhle 

1 Tak umírá s postavou 

4 To si ji nech, vždyť je před námi jen tři kola 

3 Dobře 

2 No ale v tý čerpací stanici je potřeba rabovat 

3 No já tady mám jednu 

2 Jenom ty tam máš postavu, ne 

3 Já ještě zabiju tuhle 

2 Jo, tak já tam dám tu zástavu potom jestli je to problém je tam vybít? 

1 Jo teď to půjde, já taky když tak můžu, to je v pohodě 

4 Já mám jedny kancelářský potřeby 

2 

Já taky jedny 

 hele (3) tak tam dej ty 

4 Takže tři 

2 (3) vydrž 

5 Já nic 

2 Nemáš vůbec žádný 

5 Ne 

4 (1) máš nějký kancelářský potřeby? 

1 Mám, mám   

2 Kolik 

1 Mám dvoje, jestli je nebudu potřebovat na něco jinýho 

4 Nebudeš 

3 (4) ty jsi ve škole se mnou? 

5 Já jsem ve škole 

3 A co tam máš za ty schopnosti? (5) já je jako přebírám, že si je můžu vzít 

5 Schopnost? Že si vezme dvě karty místo jedný 

4 Jo ty seš takový ta měňavka 



3 Jo 

1 No protože to je student, že jo 

4 Tam je narváno 

2 Teď je narváno všude 

4 To teda 

2 Já jsem si asi nehodila 

2 Teď je tam jedna, to je dobrý   

2 Jedna a (4) ty jsi říkála, že máš taky jednu 

4 Já mám taky jednu 

2 A je to to původní nebo ne? (3) 

3 Ne 

2 To jsi mohl dát tam 

3 Já jdu.. tak to můžu dát tam 

2 Tam máme dvě? 

3 Tři tam budou 

2 Tři 

3 No to je všechno 

2 Tak jídlo snad ještě někde seženem 

2 Hotovo? 

3 Jo můžeš hrát 

Druhý hráč 

4 Takže já kiluju zombíka a právničkou 

2 Super 

4 Já jsem asi nemocná, můžete mi někdo dát nějaký prášky? 

2 Já žádný nemám 

4 Jo děkuji  

4 Odpad, teď je tam sedm 

2 A ještě to nářadí tam dej, teď tam budou dvě 

4 Yes 

2 A ty si říkal že máš dvě (1) 

1 Já mám dvě 

4 A já bych si tam.. Můžeš pak vynést odpad nebo mám já něco? 

5 Ne ne,  nemám panáčka 

4 

Nemáš? Nemáš, takže já musím vynýst odpad.  

Mám vynýst odpad nebo mám střílet? 

2 Pokud bude úplně nejvyšší nouze, tak já ho můžu vynýst, ale radši bych.. 

1 Já ho taky můžu vynést, v pohodě, dobrý 

2 A stojíš tady s tou figurkou? 

1 Jo 

5 To nemusíš 

1 Mám tám tu figurku, jo mám tu kuchařku, pardon 

4 

Takže já šmejdím, šmejdím tam s právničkou,  

mám kilnout ještě 

kdo je tam se mnou, ty (2)? 

2 Kde? V obchodě? 



4 Mám tam ještě kilnout tu nebo mám ještě prohrábnout? My potřebujem.. 

2 A kde máš tu druhou? 

2 Protože těch zombí tam máme nějak moc 

4 Tady? 

2 No všude 

4 No jako jo 

2 

Já nevím, co děláme, jakože tady to projedeme jestli nezastřelíme ještě jednu, táhmle 

taky v tý policejní stanici   

1 Tady jednu zastřelím, to je v poho 

2 Ale tady je to blbý, ta škola je taky blbá teď 

5 Ve škole chcete něco pokilovat nebo ne? 

3 Já už nemůžu 

2 Čí je ta druhá figurka?  

3 (5), ne? 

2 (5) ty tam prosře musíš někoho zabít 

5 Dobře 

4 A zároveň nám hoří, to to, jsme říkali, že to vlastně splníme 

  M-Hmm 

2 Ale ještě nemáme dost potravin 

4 Takže nám hoří tohle? 

2 Ale tady taky nemáme dost potravin, nevím jestli někdo má 

1 To je taky v pohodě 

2 Dáš tam jo 

1 M-Hmm 

2 Tak si asi můžeš dělat, co chceš, je to na tobě 

4 Tak já budu rabovat 

4 Jo tak já jsem skončila teda 

Třetí hráč 

5 Hraju já 

5 

Takže já vyrabuju prvně ve škole dva ty rabingy; hele můžu si vzít ještě o kartu víc, 

takže tady beru tři 

1 M-Hmm to je dobrý 

4 Já jsem se chtěla vyléčit 

5 Má někdo málo členů? 

4 Jak málo členů? 

2 No já nevím, jestli nám to teď úplně stojí za... 

5 Nevím, jestli mám přidávat členy 

2 Protože potřebujeme hodně jídla, bych s tím počkala bejt tebou 

5 Dobře a jídlo potřebujeme do naší zásobárny 

1 To já zařídím, to nemusíš 

5 Jo? 

2 A máš dvojitý? 

5 Ne a mám starý 

2 Jo, hm tak to nic 

5 Ale tak můžu tam dát 



1 Jo to jo, to můžeš   

5 Jedno tam dám 

1 Jo jo 

2 jenom teď musíme vynést koš 

5 Ano, to stejně 

5 Počkej dva noví členové 

1 No protože to bude asi s tím 

5 Jo jeden nemohoucí 

1 Jeden nemohoucí 

5 Takže to byl tenhlecten  a pak tam budu kilovat jednoho zombíka 

2 A hlavně v tý škole 

5 

Ve škole no  a potom tady s tím udělám asi tu funkčičku, že se podívám, ale to 

vlastně asi nepotřebuju vůbec, no to je jedno 

1 Ale můžeš 

5 Podívám se 

5 

Ale počkat tady mám jedničku, to neudělám nic; takže já musím za trojku zabíjet 

s tímhle a stou jedničkou nic neudělám 

1 Záteras můžeš 

5 Jo 

2 Hele ale já mám pocit já můžu udělat zátar zadarmo takže to je možná zbytečný 

5 Ale tady víš co 

2 

Jenom jako že si vynášel koš a vyhodil si za to kostku, které měla hodnotu dvou, tak 

jestli to necheš prohodit 

5 Já jsme nevynášel koš 

1 Teď ne 

2 A proč si teda za ten útok na toho jednoho zombíka použil dvě kostky? 

5 Ne ne, já jsem útočil a potom jsem objevoval karty 

2 Jo takhle 

2 Tak možná bych vynesla ten koš, ten už  je plnej 

5 Ale já tam nemám panáčka, víš 

2 Jo takhle 

1 To musím já 

3 M-Hmm 

5 Dobrá 

Čtvrtý hráč 

1 Takže já vyléčím (3) zranění; furt jsme tady ještě 

5 Jseš v knihovně? Jseš. Tak počkej 

1 Jsem v knihovně 

5 

Určete jednu svou postavu v knihovně a hodte si hrací kostkou, hodnota udává 

kolikrát si za danou postavu musíte hodit kostkou následků 

4 Ježiš marja 

5 

A je-li i potom postava naživu, nemusí nikdo od této chvíle až do konce hry házat 

kostkou následků při přesunu postav mezi lokacemi kolonie a nemocnice 

3 Aha 

5 Karta osudu; možnost dva nic se nestane 



1 M-hmm, tak se nic neděje, zas takovej hrdina nejsem 

  Smích 

3 Tady (4) se taky obětovala 

  Smích 

1 (4) se obětovala za nás za všechny 

5 ( 4) ve tvý situaci bych se zachoval stejně – obětoval bych tebe 

  Smích 

1 Paní kuchařka má speciální vlasnost, že umí vařit z ničeho a když je v kolonii   

4 Dobrý 

1 Ne, ani vlastně nemusí být v kolonii, jo musí a za kostku můžu vařit 

3 To je dobrý 

1 

Tady chci si přidat  zbraň k němu a zabiju tuhletu bez ničeho  a ještě chci využít  

záterasy a postavit dvě záterasy 

4 Dobrý 

1 

A můžu vlastně ještě sem prohledávat, tady prohledávám a v knihovně prohledám. 

Dobrý. Vše 

Pátý hráč 

2 Dobře, já tam dávám poslední nářadí 

3 Co jsi tam dávala 

2 

A dávám zátarasu, možná támhle na obchod jí dám a potom se podívám na tyhlecty 

dvě, podívám se co tam je 

3 Rozhodneš o našem osudu   

2 

Jídlo, nářadí. Hmm no, a teď teda hledám s čím jsem v obchodě no a hledám 

v obchodě a že bych hledala ještě jednou? Nebo mám zabít ještě jednoho. Možná 

v tom obchodě, že bych zabila. 

1 Jo 

2 V tom obchodě jednoho zabíjím 

1 

Škoda, to by bylo fakt dobrý, kdyby ses přesunula, tak si nemusela do konce hry 

házet kostkou osudu za tu postavu a nebo druhá možnost, přidat tři zásoby potravin 

4 Ty vado 

2 Já jsem se musela přesunout? 

1 Obě možnoti, kamkoliv 

4 Jenom se přesunout? 

2 No jo no 

1 Ale jakože obě kladný.. 

2 Když mě to přijde lepší, když tam těch zombí máme hodně, tady zůstat 

1 Ne to určitě, navíc, když jsou tam takhle jen ve čtyřech, tak to je v pohodě 

2 Navíc mě to hledání stojí docela velký peníze nebo kostku 

Konec třetího kola 

1 Tak teď je asi potřeba tohle řešit, teda nějaký nástroje 

2 

M-Hmm to já jsem teď nakupovala skoro 3X v obchodě a ani jednou nebylo jídlo, to 

nejpravděpodobnější 

2 A ještě pořád nemáme všechny zbraně, máme, dvě nám chybí ne 



1 

Já jednu zbraň ještě mám, zatím si ji nechám a když tak jí někomu přehodím 

v poslední  kole, když mi zbyde 

4 Ty máš dvě zbraně? 

1 

Ale jednu jsem použil k tomu, takže si jí nechám v ruce ale až budu na tahu 

v posledním kole, tak jí kdyžtak přehodím 

Čtvrté kolo 

První hráč 

4 

Takže jak jsme na tom, potřebujeme rabovat, já jo a tady to je jako schopnost, že 

můžu použít 

5 My potřebujeme tam ne 

2 Trošku sem, jestli tam není nutný 

4 Takhle a ještě se vyléčím, můžu?  

5 M-Hmm 

2 Je tam šest, no 

4 OK, a támhle těm zombíkám za trojku 

5 Kde, tady? 

4 

M-Hmm, nic, rabuju za čtyři. Shnilé maso? Tato postava nemůže být zasažena v při 

šíření infekce, přeskočte; nic, tak že už tam jsou dva a ještě já mám teda 1, se kterou 

nemůžu dělat nic, takže 

2 Tak vynes koš 

4 Vynesu 

2 A nemůžeš vraždit s tímhle? 

4 Ne, nemůžu, jo vlastně můžu, tyvole se Šedivákem 

2 Ale jako chceš, jestli chceš vynést koš, tak 

4 No tak jestli můžeš vynýst koš ty (5)? 

5 Já nejsem v kolonii 

4 Pak co, pak už jenom ty a (3) 

2 Tak já ho pak můžu vynýst,  já jsem v kolonii 

4 

No já taky no, ale já kilnu zombíka, ne, nebo mám, no rezervy zase ne; tak já kilnu a  

tak já teda vynáším odpad 

Druhý hráč 

5 Takže útočím tady psem na tohohle, ou  

2 Jak ty to děláš? 

5 

Pes tos chytává 

dobrý, dobrý (odmítá léky od 2) 

2 Ty máš? 

5 

To je dobrý, s ním zatím budu v klidu, teď půjdu, tady je to v pohodě, postavím tam 

jednu záterasu 

2 Já sem můžu zadarmo kdybys chtěl 

5 Kdykoliv? 

2 

No jednou za svůj tah, že jakoby jestli za to musíš platit kostkou, tak je to možná 

zbytečný 

5 

Jo musel jsem teďka, ale to můžu postavit klidně na víc, to je jedno; takhle, takhle a 

rabování s tímhle tím, tzn. tři – raz, dva, tři. Jednou za kolo si tato postava nemusí 

házet kostkou následků 



4 Počkej, ty si prohledával? Teďka? 

  Smích 

5 No 

4 

Takže počkat, vezmete si horní kartu z balíčku postav a přidejte ji jako bežného člena 

do své skupiny, Hoďte si za nového příchozího člena dvakrát kostkou následků a 

nebo možnost nic se nestane 

5 Ještě jednou 

5 Aha 

2 Když jí přidáš jako běžnýho člena, znamená to že získáš i tu kostku? 

1 

I kostku a ještě než se rozhodneš, jde do kolonie a když padne smrt, tak postava 

s nejnižší hází dál a tak to jde dokud není jistota, protože se šíří ta nemoc, takže je 

risk, že můžeš zabít tady ty tři postavy v kolonii 

5 Hustě 

1 Ale není to moc velká pravděpodobnost 

4 Tak nic 

5 Nic, nic 

2 Ale jestli to nechceš jenom kvůli tomu… 

1 No to ne, to zas není tak velká pravděpodobnost, to si jako postavu klidně vem 

5 Zrychlíme to tím jako trošku to nabírání těch věcí? Ani moc ne co? 

1 Ani moc ne, v tuhle chvíli 

5 Ne, ne 

4 Ne 

5 Můžeš (1) 

Třetí hráč 

1 Super, teď nemám vůbec plán, tak aspoň něco 

2 Počkej, kolik tam těch nástrojů máme? 

1 

To se asi podívat můžeš, protože to je v pohodě, to se spočítá nebo nám to stejně 

řekne, kdo tam dával 

2 Na to se můžem podívat? 

1 Na to jo, protože ti stejně každej řekne, co tam dal 

2 Tři 

5 Tři 

2 Já už jsem , ne (3) je poslední a já mám dva, takže to je vpohodě 

1 

Co budu dělat, já tady asi využuju knihovnu, dám tam dvě jídla, ať to nemusíme řešit 

v dalším kole, protože mám paní knihovnici, potom sniperkář může, potřebujete 

někdo něco vystřílet? Asi ne 

5 Použil si zbraň ? 

1 Jo, použil použil 

5 

Tak počkej, tak pokud použiješ zbraň, tak jí musíš buď vyhodit nebo odložit kostky, 

odložit ostatní nepoužitý kostky. Po použití zbraně buď odložíš nepoužitý kostky 

nebo odložíš zbraň 

1 M-Hmm 

2 To asi spíš tu… 

5 Tak jak si zabil, tak asi ty kostky 

1 No v tuhle chvíli ne, protože 



2 Já sem dám ten zákopák 

3 Ale tam budu ještě vraždit já ve škole 

2 Aha, tak dobrý 

1 Jakože já jednu zbraň ještě mám, ale  záleží, jak moc jí potřebujete 

5 Právě, potřebujeme jí, jí nemá skoro nikdo 

4 Vždyt skoro nikdo nemá, že jo 

2 A fakt už jenom druhý kolo 

1 

Ale zase tady nemáme žádný jídlo a potřebujeme sem ještě sedm jídel, ale jo, no tak 

OK, dobrý 

4 Takže v podstatě (3) má zbraň 

2 Nebo ty seš na místě kde jsou vysoký počty jídel? 

1 Moc ne práve 

2 No tak to bych 

5 Já jsem ve škole, ale moc tam to jídlo taky nefrčí taky no 

1 Tak musí bejt někde ve spodku, musíš dolovat 

1 Já se jdu podívát, co mám vlastně za úkol, jsem na něj trochu zapomněl 

2 No já ten svůj určitě neudělám, bych se zbláznila 

4 Já měla šanci a (3) mi to překazil 

3 Já jsem ti to překazil? 

4 Jo ty jsi upozornil na mojí akci a teď už se to nedá 

3 Já jsem upozornil na tvojí akci? 

4 Jo, to ani nevíš viď 

3 Ani nevím; nejsi zrádce nakonec 

4 Ne , nejsem 

3 My tě vyloučíme z kolonie jestli potřebuješ 

1 Jo můžeš, promiň (2) 

Čtvrtý hráč 

3 Jem zvědavej, co máš za tu (4) 

4 M-Hmm 

2 Já třikrát hledám 

3 Ty nebudeš hledat? 

4 Ty máš tři kartičky? 

3 Ne hledá třikrát třema kostkama 

2 Hledám třikrát 

4 A nedává se ucho teda? 

1 Tady ne 

5 Nee to až kdybys nebyla spokojená s tím 

2 

Já jsem někam ješte do školy dám záteras, abychom to měli v pohodě a tady to  taky 

vejde, takže dobrý  

a nemáš ještě nějaký ty nádobí nebo nářadí 

3 Nádobí? Nářadí, já myslím, že mám ještě něco, já mám 

2 Takže stačí když tam dám jedno 

3 Jo jo, stačí dvě, já si chci jedno nechat na svůj tajný úkol 

  Smích 



4 

To bychom mohli využít ty svoje schopnosti: vem kartu jakémukoliv spoluhráči..  

M-Hmm a teď ses prokecl (3) (smích) 

5 Ale ty je nebereš, ty se na ně podíváš 

2 A výborně jídlo, jídlo 

2 Můžeš (3) já už nemůžu nic dělat 

3 Takže musím na jídlo 

5 Ty vole to je na hovno 

4 Co? 

3 Jídla 

2 Ale jinak já mám hodně plechovkový jídla, takže sem nemusíme dávat 

3 Plechovkový jídla? 

2 No jako že mám v jednom jídle jsou tři jídla a ve druhým jsou dvě 

3 Jo takhle 

1 Tady už není potřeba 

4 Můži ti tady tím Šedivákem, můži ti vzít kartu (3)? 

3 Co? Co mi můžeš vzít? 

4 A můžu ti vzít kartu a nechat si jí? 

  Smích 

3 Tak jo, jsem asi házel, nevím 

4 Já ti dám, že mi budeš kazit úkol 

3 Můžu hrát? 

1 Asi jo 

Pátý hráč 

2 Gabriel Dury je tady někde? 

5 Ano, to mám já 

2 Máš jo? Fajn, tak nic. 

3 Tak já zabíjím jednoho zombíka, ne nezabíjím, počkej 

4 To bylo jako kdyby byl ještě v balíčku, viď (2) 

2 M-Hmm 

3 Nezabíjím, já budu hledat  a zabíjím jedničkou, tam zabiju 

2 Tam zabiješ, ale ten je úplně jinde 

3 Ale můžu ho přesunout, ne – tam a zpátky? 

2 To můžeš, ale dost pravděpodobně u toho umřeš 

  Smích 

1 Neumřeš 

3 Dvě zombí a nemusím házet kostkou následků 

2 No tak si to udělej, jak chceš 

3 Já tam přebírám jeho schopnosti 

2 No a jaký má schopnosti? 

3 Že bere tři karty, ne? Nebo dvě karty ve škole bereš? 

5 Já beru dvě a tímhle navíc beru tři 

3 A to teda taky přebrám nebo ne? 

2 Ne 

5 To není schopnost 

3 Jenom dvě beru, tak já vezmu dvě a půjdu pryč 



5 Ale kung-fu jsem ho naučil 

  Smích 

5 

Kung-fu pro začátečníky a tím pádem mu už mu zombí nemůže ublížit, odtedka je 

nesmrtelnej když nebude přebíhat  

2 

Čistě teoreticky v tý škole jakoby nemusíš nikoho zabít, ten první prorazí obranu a 

ten druhej 

4 Brouk umí kung-fu (smích) 

1 Já myslím, že ne, žy ty políčka jsou zvlášť. Jednoho zabít musíš, oni přijdou 

3 Tak tím je to jasný, tak já tam dám teda tu brokovnici 

2 Se přesuň nebo se přesuň s tímhle tím a s ním zabij dvě 

1 A je to vyřešený 

2 A je to vyřešený 

3 Dobře 

5 M-Hmm 

3 Ne je to výhodnější, protože tady mám střílení na jedničku 

4 A budeš se přesouvat s někým, kdo má zbraň, jo? Vážně to budem riskovat? 

2 Tak si jí tam ještě zatím nedávej 

3 Dobře, co se může stát 

  Smích   

3 

Dobrý zabiju dvě zombí a nemusí házet? A teď si vyrabuju přes (5), protože tuhle 

jsem zabil, tímhe rabuju přes (5) dvě karty 

5 M-Hmm 

3 Jednu, druhou    

4  (3)stejně tady vezmu šediváka 

  Smích   

3 A ještě mi zbyla dvojka, tak můžu něco zabít někde 

4 A jseš v kolonii? 

3 Nejsem v kolonii 

1 V kolonii je to v pohodě 

3 Mám dvojku ještě 

4 A když se zaplní jednička? 

1 

Sem příjdou jen dvě, to je v pohodě; tam je to čistý příjde nejdřív na jedničku a na 

dvojku  až v tom dalším kole by tam 

3 Jak je to kdyby jako ty zombie vlezli do školy? Tak my tři jsme mrtví nebo házíme? 

1 Zemře postava s nejnižším vlivem a ty další potom budou házet 

3 To jsem, já  

2 

A nechceš se přesunout s tímhle někam a zkusit zabít ty dvě, to není úplně špatný, 

tam zabiješ jenom jednu 

3 No jo no 

2 Ale jenom jestli u toho neumřeš 

3 No právě. A kde jich je hodně? 

4 Ale my vůbec neplníme ten úkol 

2 Všude 

3 Já tam stejně nesmím zůstat že jo 



5 Právě 

3 Teď je musím zabít a nebo musím pryč 

4 Bysme měli rabovat právě 

3 Tam přijdou tři zombie že jo 

2 A jedna je tam krytá, tak tam budou dvě navíc 

3 A hledat stejně nemůžu, takže můžu vraždit 

2 Jenom jako když můžeš zabít dvě najedou, tak je to možná škoda 

3 Tak já půjdu do nemocnice 

2 Ale jestli může vypadnout 

3 Já vím, kam, co vlastně potřebujeme jídlo nejvíc 

5 Jídlo 

3 A to je kde 

1 Ve škole 

2 Zbraně 

1 A nebo v obchodě 

5 Tam kde seš no 

2 

A nebo chodit do policejní stanice tam potřebujeme pro ty zbraně že jo, protože těch 

zbraní taky nemáme hodně, ale tam ještě dva jsou 

5 Já tam beru no, ale po jedný 

4 Jo (5) to bere po jedný 

3 No tak já tam jdu 

5 M-Hmm 

3 A zabiju zrovna ty dvě zombie 

2 Ty zabiješ bez čehokoliv a  ještě se podívej na tohle 

3 Na mě je spoleh, neumírám 

3 Ještě jsem měl zahodit nějaký nářadí nebo něco ne 

2 Už je to takový únavný 

3 No já vím, ale ještě si chtěla, abych tam něco dal ne 

1 Já myslím, že.. 

2 Že tam je potřeba jo 

4 Fakt? 

3 Já nevím 

2 Jo, radši to tam dej 

1 

Tak se koukni, tady se můžeš kouknoutt, když se nebudeš dívat, co je to za karty, tak 

můžem 

4 Protože jinak bude nával zombíků ne, hordy 

3 Tam můžu dát 

2 Není to počáteční? 

3 Ne ne 

1, 4 Smích 

Konec čtvrtého koloa 

Začátek pátého kola 

První hráč 

5 Tady se nám to namnožilo, pejsek zabije jednoho zombíka 



2 Zabije kočičku 

4 Pomocí kung-fu 

5 Pomocí kung fu 

5 Tady strejda se podívá do kartičky, máme jedno jídlo 

2 Takže tohle je poslední kolo, potřebujeme tam dostat, co to jde 

2 Hele já mám dvě jídla, takže jestli ještě seženem tři, tak jako.. 

3 Ale potřebujeme dostat jídlo sem, ne 

2 Jo to nevadí, tak nám prostě umřou nějaký hráči , bože haha 

1 Jo, ale co tam je, že umřou hráči? 

3 No umřou hráči,  klesne morálka 

2  A jo vlastně 

1 Ale to je skoro jedno, na to bych se možná vykašlal 

5 Jo jo – jeden, dva, tři  

1 A kdo nemá tu zbraň? 

2 Já nemám zbraň a (4) taky nemá a (3) si založil dvě, výborně 

4 Já taky ne 

5 Hele dvě jídla 

2 A nemůžeš teď ne (3) 

5 Hele dvě jídla mám 

1 Jo 

2 

Dvě jídla? Super, tak ty dvě, tak ještě,.. jo ale kdyby to šlo, že bych je tam nemusela 

dávat, tak by to bylo.. 

4 Ty jo to bysme mohli udělat teďka, kdybychom si lízli tři zbraně 

5 Jeden, dva tři, čtyři, pět šest, sedm 

2 Ne už jednu potřebuješ, já jsem dostala (4) 

5 Sedm jich je,  ale nemám zbraň; takže to bylo tohleto 

2 Hele kdo tam ještě je v tý policejní stanici? 

4 Ty máš.. (5) taky nemá zbraň; máš? 

2 (5) už má vyloženou, ne? 

5 Zbraň nemám 

3 Já nemám zbraň 

2 Počkej, jo ty máš knížky, aha 

5 Tak já ještě.. myslíš, že tady to mi zabije nějaká panáčky? 

2 Počkej, tak já ti musím dát tady tu zbraň, tu si musíš vzít ty; to si musíš vzít ty 

5 Jo 

2 Protože ty už si jí pak nebudeš mít možnost vyložit 

5 OK 

2 

Nebo vlastně stačí, když jí máš v ruce, ale stejně pro jistotu; a kdo je tam ještě v tom 

tom, může tam ještě někdo brát karty? Na policejní stanici 

1 (3) a (5) tam je jenom 

3 Já budu brát určitě 

2 Máš aspoň to, že si bereš dvě? 

3 Ne, já beru (5) vlastnosti, tak jestli (5) má, tak já taky 

2 No ale ne k týhle postavě 

4 Ale já nemůžu vůbec lízat zbraň teďka 



5 

Tak fajn, tak já tady ještě zahraju palivo a tady to trošku vyčistím a to dokonce ani 

nepotřebuju kartu na to, což je fajn 

3 To jde jako palivo, hmm 

5 No to je jako zapalovač a ještě teda vezmu jednu kartičku.. léky 

3 A jestli máš jídla, tak je rovnou odhoď do toho vítěznýho 

5 Už nemám 

3 Tak končíš tím? 

5 Můžeš 

3 Možná ještě rozdej zbytek, protože ty už končíš úplně, ne 

2 Jak rozdej zbytek? 

3 Jestli máš něco, co se může 

4 Zrovna zbraň kdybys měl, ale tu nemáš 

5 Nemám, jedno jídlo, jeden lék 

1 No ale bude se asi hodit 

Druhý hráč 

2 

No a teď prostě na tý čerpací stanici to seš ty a ty jseš na tý policejní a my 

potřebujeme ty zbraně tři že jo 

3 

No ale já taky musím vystřelit, že jo, jako nabrat zbraně a vystřílet ty zombíky, že jo, 

bych jich tam bylo moc 

2 No dobře, ale ty zbraně, když nebudeme mít, tak to prostě nedokončíme ten úkol 

4 

A my to nedokončíme, když tam pak zůstanem? A nevystřílíme je, tak oni ještě 

přijsou jakoby v tomhle kole ještě? 

3 Umře víc hráčů 

4 Takže nás víc umře a padne morálka 

2 

Ale tak tam se to dá vždycky nějak zazdít nebo něco, ale jakože když neseženeme ty 

kartičky, tak to je v pytli úplně 

1 To už je blbý 

2 

Já se můžu přesunout do toho obchodu, protože jídlo už asi nepotřebujem a přesunu 

se do tý.. 

2 Ty máš nějaký jídlo, který tam budeš dávat? 

1 Nemůžu vůbec nic 

2 Ty máš (4)? 

4 Jídlo? Nemám, nemám 

5 Ty máš zbraň navíc? 

1 Nemám, já jsem jí dával (2) 

2 Ale ty máš sám? 

1 Sám mám jednu 

3 Takže jedna zbraň chybí jenom 

2 Ty už máš taky? 

3 Takže (4) chybí zbraň 

2 A mně 

3 Vždyt ti jí dal 

2 

Já jsem jí dala (5) protože, pak by si jí už nemohl vyložit i když ono jí asi můžeš mít 

i v ruce 



1 Popřípadě kdybyste se potřebovali někam přesouvat, tak mám spoustu paliva 

2 A ty hodně nepotřebuješ ty kartičky? 

  Smích 

2 Mně by se hodili kartičky 

5 Noví členové nám asi nepomůžou, co 

2 Dáš mi tvoje karty? 

5 Jo 

3 Tajnej úkol, musíš nabrat karty      

2 Vždyť tady máš jídlo 

5 Ale to je od začátku 

2 Aha 

2 Děkuju 

2 Já jsem to chtěla prostě zvládnout 

3 Ty chceš prostě vyhrát úplně 

2 Aha a já se nemůžu přesunout do policejní stanice, když jsem zde 

1 No to je prvě to, že oni tam zůstali 

5 No jsem tam nechal dva panáčky 

2 Aha, takže jedinej, kdo tam může vzít je (3) 

2 Tak já se přesunu do tý čerpací stanice a tady mám někoho zabít, nebo to je problém?   

Třetí hráč  

2 Potřebuju jenom zabít, že jo, takže to.. 

4 A Šedívak pak může kilnout když tak, šediváka tam mám a mám na něj i kostku 

5 A voják je čí? To (3) teďka musí rabovat v policejní stanici 

2 

Protože já se chci přesunout sem a tady taky potřebuju jednoho zabít, takže ty ho 

zabiješ? 

4 M-Hmm 

2 

Já se přesunu a nevím jestli mám řešit to s tí palivem, jestli to mám řašit tak mi jedno 

dej (1) 

2 Děkuju ato vyhodím do odpadu? 

1 Jo 

2 

Tak a střílím jednu tohohle a aha, a jednou hledám protože nemám víc těch kostek a 

hm je to k ničemu 

3 Ještě jednu kostku máš 

2 Ale to je mi k ničemu 

3 Jakto, hledáš věštkyní, vědmou ne? 

2 No ale tam zbraně vůbec nejsou 

3 Vůbec a nemůžeš se přesunout někam, kde jsou 

2 Takže můžu se s ní ještě přesunout? 

1 Můžeš   

4 Já potom uvolním místo 

2 Já se přesouvám  a s tou vědmou se taky přesouvám a jestli ještě máš palivo 

1 Jo, co bych s tím dělál 

2 Já jenom, jestli to pak stihnem vynýst a jenom otáčím 

1 Nikdo neumřel docela dlouho 



2 Á mám vystřelovací nůž 

5 Hezky 

4 A zkus se pak posunout zpátky, protože já bych tam taky potřebovala 

2 Jo dobře dobře a 

3 Dej ho (4) 

5 A (3) se pak může odejít, že jo 

3 Já pujdu no 

2 A palivo máš? 

1 Jo já mám plno 

2 Super ale já to teda nemám jak vynýst a nevíme kolik tam toho je a počkat, počkat 

1 Já si nepamatuju, kolik jich bylo čtyři nebo pět 

1 Teď už jich možná bude deset, ale jedno vynesení by mělo stačit 

2 Fajn a já tady dám tři jídla sem, takže, jestli teda nepotřebujeme sem jídlo 

1 Ne, určitě ne; no teď už jo 

4 Já se se Šedivákem skočím rabovat 

5 M-Hmm 

1 Jestli Šedivák půjde pryč, tak je to tam v pohodě 

2 Jo, tak jo; jakože teď už by jich mělo být deset 

2 Ale radši tam jedno dej, ať máme jistot 

5 Deset 

4 Takže mi chybí jenom zbraň 

2 (3) ty musíš nutně na tý policejní stanici teďkon 

3 Najít zbraň 

2 

Hledat zbraň a nejlepší by bylo, kdybys vypadl s tím co, tam máš a šel tam s tím 

studentem, abychom měli ty karty dvě 

3 To nepomůže 

2 Jakto? 

3 Já mám (5) vlastnosti, (5) může brát dvě 

5 Já beru dvě 

3 To může jenom v knihovně 

2 Jo takhle, tak nic, tak to zkus no, jo počkat já sjem ještě mohla udělat ten zátaras 

3 To už není kde 

5 Kde? 

2 Kdekoliv 

1 To je vpohodě, i když 

5 Dej sem 

2 To (4) říkala, že zabije 

1 Tak to je v pohodě 

5 Tak ho dej aspoň něco 

2 Jo? A stejně tam musíme 

1 Stejně jedna se musí zabít 

5 Aha to je pravda 

2 Takže jednu musíš zabít 



5 A kdybys nikoho nezabila, tak nám ty postavy umřou a tou nevadí ne 

3 To umře jenom jedna postava 

1 Jo v pohodě, no vlastně 

3 Tady umřou dvě 

1 Maximálně všechny tři můžou umřít, kdyby se špatně házelo kostkou, ale stejně 

3 Ty házíš za tamty dvě? 

1 Hmm 

2 Hele a nemaj náhodou ty s nejnižší hodnotou ty zbraně? Ty postavy 

3 No moje umře, ale ta nemá zbraň 

2 No to je jedno 

3 No není, kdyby mi umřela postava, tak nesplníme úkol, bych měl…? 

2 

No říkám, že by sis jí teď vzal do ruky, teď to ještě nevadí; kdo má nejnižší, (5), ty 

máš nejnižší tam tu zbraň, nemáš a ještě kdo má nejnižší, já mám dvacet osm; no 

dobrý 

3 Šedivák je nízko, ten je úplně v háji 

4 Smích 

2 Tak si to(4) dej pak hlavně k tý právničce a ne k němu ať nám neumře 

4 No dobrej postřeh 

Čtvrtý hráč 

3 Já si vezmu dvě, vyhazuju takhle dvě 

2 Myslíte, že jsme toho zrádce vůbec neměli? 

1 Já  bych řekl, že jo 

3 No nemám zbraně (2) 

2 Takže ještě vynýst, ale to už nemá cenu 

2 A jestli to nebude tak.. a ještě odsud odejdi 

4 Proč sis tam nechal ty svý stát 

2 No tak se přesun a vyhoďto palivo, ne radši ne, radši si hoď kostkou 

  Smích 

2 a (3) by bylo by nejlepší kdybys odešel, aby si tam pak (4) mohla jít hledat 

3 Tam chce jít rabovat ještě, jo 

5 (3) už si raboval, máš už zbraň? 

3 Ne už jsem nic nenašel 

2 

Ne nenašel ani jednu, ale tak bylo jich hodně, tak snad; (4) potom  tam máš volno, 

můžeš jít tam 

3 Tak a zahodím palivo 

2 Jo 

2 Ale tady asi nejdřív zabij 

Pátý hráč 

4 Jo jo ale nejdřív mi ukaž kartičky (jde si vzít karty od spouhráče (2) 

2 Já mám pět (smutně) 

3 Všechno jí to seber 

3 Kolik můžeš vzít, všechny? 

4 Jednu náhodnou 

2 Co potřebuješ, chceš tu zbraň? 

4 Ne, to je tajný abych splnila úkol, že jo 



2 Já jsem potřebovala mít pět karet 

4 (smích) jaj to je nemilé, to je nemilé 

4 To je za to, žes mi zabila 

  Smích 

2 To už nebudem hrát 

  Smích 

4 Když přidám teď nemohoucí, je to pro nás nějak zásadní? 

2 Jo, protože tady je málo jídla 

1 No jako no není to úplně, jako klesne 

4 Klesne 

1 No vlastně se nic moc nestane 

2 Počkej, počkej, to by chtělo spočítat, tady nám klesnou dva 

1 A tady je o jeden 

2 A jestli nezabiješ tohohle, tak bude úplně průšvih 

4 Zabiju, zabiju 

2 No tak ale ty musíš jednoho zabít a potom si musíš sehnat zbraň a ještě vynést koš 

3 (4) musíš si prostě vybrat, jestli jde o skupinu nebo o tebe 

2 Počkej a kdybys nevynesla koš, tak 

4 Já  váhám  

3 Tak neváhej, neposlouchej 

  Smích 

5 To máš dobrý, musíš zabít toho zombíka prostě 

2 A asi jo, asi to bude v pohodě, jenom ani nemusíš vynášet koš možná 

1 Hmm 

4 Takže, tohle odhazuju sem, lížu si novou postavu a dva ty somráky tam a ninža 

2 A proč si to neřekla dřív? Jsem ti mohla dát normální 

1 To je jedno 

3 Větší sranda alespoň 

4 Po Majkově útoku nemusíte házet kostkou následků 

5 Každopádně teď můžeš  zariskovat? 

4 Jasně, jasně 

5 A tady smraďoch bude zabíjet tady 

2 Až skončíš nedáš mi všechny svoje karty?   (4) 

4 Ccc 

2 Mně by stačla jenom jedna 

4 To je nemilé, to je nemilý, takže já musím zabíjet (2) 

2 Můžeš mi je dát i když nehraješ (3) 

4 Šedivákem střílím 

3 Nemůžu 

2 Můžeš 

3 Nemůžeš 

5 Máš lék? 

4 Hele a můžu, nemůžu použít toho ninju rovnou? 

1 Můžeš 



4 Takže jo, já si házím, nic  tak a teďka se přesouvám 

5 Kdo má studenta? 

3 Ne to je můj student 

2 To je (3) 

5 Víš, že má knížku v ruce 

  Smích 

5 Takže, jo právničkou vlastně 

4 A nebo, nebo je lepší přesunout se právničkou sem a 

3 A studentem tam 

5 Kým? 

4 No ale to je, protože já mám trojku a pětku a můžu rabovat 

2 Tam a ty dvě bys měla mít, protože (3) raboval asi třikrát a nic nenašel 

3 No to může být uplně dole 

2 Ta pravděpodobnost je.. 

5 Ty bys měla rabovat tady každpádně dvakrát 

4 Dvakrát touhlectou 

2 Určitě ne nikde jinde 

4 Ale teda už nestihnu vynýst 

5 Ne to neřeš 

4 OK, takže dvakrát tady 

2 Tak zkus jednou a uvidíš, třeba to bude a 

4 Dobrej nápad 

3 Nic 

4 Mám zbraň! 

5 Dobře 

2 A můžeš i vynést koš tady 

4 Takže můžu vynést koš a je to 

1 A ještě by ses měla asi přesunout 

5 Tam má ninju 

4 Jo jo 

2 Ale ještě bysme ti mohli možná dát nějaký jídlo    

5 Jo jo 

2 A sem dáme ještě jídlo 

4 A teda přesunu se 

5 Dva, čtyři, šest, osm 

1 Zranění 

2 A jídlo jedno no, to nám asi nepomůže 

1 Uvidíme 

5 Tak zkusme 

Konec páteho kola 

5 Teď co 

1 Spotřebujeme potraviny,nemáme, tudíž morálka jde dolů 

2 Jasně potraviny nemáme 

1 Tak jde dolů o jedno , žeton hladovění, tyhlety zůstávájí 

2 A teď nám umřou dvě postavy? 



1 Odpad se ještě kontroluje, úplná pohoda, kontola krizové situace 

1 Kontrola krizové situace 

2 Ta nastala, umřou dvě postavy 

2 Umře někdo a ještě pes  

5 Umře pes???, to mi zhatí plán! 

  Smích 

2 Fakt? Ale vždyť jsme to říkali několikrát 

5 No dobře no 

1 Teď se přidají zombíci 

2 Takže jsme nesplnili 

1 Nesplinili 

1 

Počkej, mně tak napadá, já sem dával jedno jídlo sem, takže bych to bral jako, že je 

to splněný 

2 Počkej, ale to bylo támhle 

1 Pokud to nebyl úmysl něčí 

4 To spíš byla nepozornost 

2 Počkat, třeba to byla fakt něčí úmyslnost. 

1 Ne tak jo, to je možný, nesplnění úkolu, to je možný 

2 Já nevím, je tady zrádce že jo 

1 Zrádce mezi náme je 

4 Kecáš, fakt jo? 

1 Jo, zrádce tu je 

2 Tak jestli to tam jako 

1 Já jsem teda nevyhrál, zrádce nejsem 

4 (3)! 

  Smích 

3 Já o tom nevím vůbec 

1 A nesplnil jsem ani svůj úkol 

4 Ty jsi zrádce, (3) je zrádce! 

3 Musíš mít hrozně moc věcí u sebe 

4 Já jsem taky splnila úkol 

2 Já taky díky (3) 

Konec hry 

 

  



Skupina č. 2: 

 

Číslo hráče Promluva 

První kolo 

První hráč 

5 Když se aktivní hráč nachází v kolonii… 

1 Dobrý, jaký jsou ty možnosti? 

5 

Vyberte si jednu postavu a hoďte za ní kostkou následků, pokud je stále naživu, 

přidejte do zásob s potravou… 

3 I když počkat, moment, sem nesmíme dávat počáteční 

2 Ano, to nesmí být počáteční 

3 Ty počáteční stejně využijeme na tohle 

5  Nebo sem 

3 Nebo na tyhle 

1 Tak já bych asi to no, tak já do toho půjdu no 

3 Ne počkej, právě, že ne 

1 

Právě že jo, určitě přijde úkol, který po nás bude chtít jídla. Na to můžeme utratit ty 

počáteční, jo takže já do toho půjdu 

3 Takže vrhni 

1 Já teda musím vybrat postavu, která když tak zemře (smích) 

5 A opovaž se umřít v kolonii, protože to se tam bude šířit nemoc 

3 Ne kašlete na to 

5 Umře nejmenší ta  

3 Kašlete na to 

2 Kolik máš?  

5 Hele střízlivý nás nedostanou 

5 Ještě jedna a umře 

1 Dobrý 

5 Tak má omrzlinu a zranění (smích) 

1 Tak ještě vás požádám (s úsměvem) 

2 O léky? 

3 Kolik? Pět jich dal?  

3 Koukej teda umřít jinde než v kolonii (smích)   

1 Rozhodně teda 

1 Tady dávám dvě  

1 Tak potřebuju léky (smích) 

1 (smích) děkuji  

1 

Takže teď hasič to zkusí, když se mi tak dařilo házet (se smíchem), tak půjde do.., ty 

máš policejní stanici a ty  máš nemocnici? 

3 M-Hmm 

1 Tak půjde do školy, protože tam je hodně místa a jsou tam zajímavý knížky a tak 

4 A jídlo 

1 A jídlo (souhlas) 

3 Musíme hledat jídlo 



1 

Nic, tak jako první využívám zvláštní schopnost hasiče, tak se podívám na čtyři karty 

a když tam bude postava, tak si ji vezmu do ruky 

1 Samozřejmě super, není (ironicky) 

1 Zamíchám tam 

3 Může třikrát? (smích) 

2 Smích 

1 Tak teoreticky 

1 Po spousta hraní si už pamatujete, co tam je 

5 Kdo umíte prohledávat? 

4 Já trochu 

5 Já můžu v obchodě 

3 Ty umíš obchod za dva? 

5 Ne, ale můžu si vzít jednu navíc 

3 Jo, to myslím 

4 Víš co, tak já půjdu s tebou 

3 Ty máš policejní stanici, já mám nemocnici 

4 Protože já mám zvláštní schopnost všech postav v téže lokaci víš (úsměv) 

3 Tak zůstaň v kolonii tam je toho strašně (4) 

4 Jasně  

1 Já si to nechám a teď jdu s dělnicí 

3 

Takže tahleta situace se nás má obecně snažit vypudit z tý kolonie, tak proč tu 

hromadíme tolik jídla? 

4 Kdyby přišly horší časy (smích) 

5 Tak když budeš hrát tak se to bude hromadit zase tady no 

3 No já vím, tak vždycky máš něco 

1 Dobrý a tady si ho nepřidám 

3 Proč si žebral léky, když je máš? 

1 Ty sem si teďka 

3 Smích 

  Smích  

5 Z cizího krev neteče 

1 

Tak využiju její zvláštní schopnost  a zdarma tam přidám tu  zátarasu 

Mám ji sejmout nemám ji sejmout, ne půjdu hledat 

1 Ty vole 

1 Ve škole jsou samý léky (smích) 

2 Cílem je tady co, aby byly tři? 

3 Ne vybavit  nás 

2 Zbraní 

3 Zbraní no a tady musí bejt celkově deset jídel 

5 A nesmí to být počáteční 

2 Tady? 

3 Ne tady a nesmí to být počáteční 

3 Musí to bejt karty a když je na tý kartě napsáno dvě jídla, tak je to stejně jedna karta 

1 Hraješ (2) 

Druhý hráč 



3 Bude se hledat no 

2 Tak já bych chtěla jít touhletou na tu stanici 

1 

Když aktivní hráč přesune postavu, tak za přesunovanou postavu si hodíš dvakrát 

kostkou následků, je-li postava stále naživu, morálka stoupne o jednu a nebo nic 

5 No pojď 

1 Pojď 

2 Jako fakt jo? 

3 Morálku nepotřebujeme, kašli na to 

2 Nejdu 

2 Tak házím za ten přechod 

5 Tady někdo určitě umře 

2 Dávám léky, hned jsem zdravá 

3 Léky nedávej s tímhle tím jedním, to zachráníš 

1 To sis měla nechat 

4 Hele uvědomujte si, že pak musíme zase... 

2 To ne to, to pak zase dostanu za dalšího 

1 Já jsem tam dal dvě (krize) 

3 

Takže když je druhý zranění, tak dostaneš omrzlinu, tak je lepší si vyléčit tu omrzlinu 

a by ti nepřinášela hned zase další zranění 

1 Smích 

3 Dokud máš jedno zranění, tak nic neriskuješ 

2 Hmm 

2 Co tady ta holka tady? 

3 Kdo to dostal? 

2 Já, tahleta 

3 A vzala sis zpátky? 

2 Vzala jsem si 

2 

Tak provádí-li Karla akci prohledávání v policejní stanici, může si jednou za tah 

prohlédnout i vzít do ruky o jednu kartu navíc, takže já za dvě 

4 Co je to za postavu? 

3 Karla, policejní komisařka nějaká 

2 Můžu si nechat obě teda jo 

3 Jo 

3 Mohla bys i rachotit a lízat další kartu 

2 Já hned použiju tuto pušku 

5 No vidíš tak to máme 1/10 splněnou 

3 To můžeš vystřelit 

2 

Jednou za tah můžete zabít libovolnou zombii v kterékoliv lokaci  a poté si nemusíte 

házet kostkou následků 

3 No to je skvělý, někoho zastřel 

5 Třeba 4 (smích) 

2 A hned tady nebo radši sem 

5 A co má tu tu? 

3 Jojo 

5 Tu co jsem měl 



2 Můžu kdekoliv prostě něco zabít 

4 Jakože kdekoliv? 

5 Jo 

3 Jo je to sniper 

2 Kde je to nejlepší, tady, ne 

3 Tam ne 

3 Buď v kolonii abychom si jí trochu pročistili 

4 To je jedno kde to střelíš ne 

5 No 

2 Takže takhle 

3 Tak to byl dobrej nález 

2 Pak bych chtěla použít tady toho v tý kolonii, to je za kostku? 

3 To by mělo být napsaný 

2 

Provádí-li Edward útok, můžete jednou za tah odhodit kartu léků, její efekt se 

neuplatní 

5 Tam musí být kostka plus jedna, ne  a více ne 

2 Takže můžu použít tu jedničku? 

5 No no musíš zaplatit 

2 

Pokud provádí útok, můžete jednou za kolo odhodit kartu léků, její efekt se neuplatní, 

zabije zombii a nemusíte přitom házet kostkou následků 

1 Ty se s těma zombíkama (2) prdláš 

2 A ještě můžu zabít jednoho za tu čtvrtou 

3 Ale na to si hodíš 

2 Pak bych ještě chtěla dát sem a je to všechno 

2 Ty jo to je útok 

5 Si to nějak vyčistila 

2 Pěkný viď 

Třetí hráč 

5 Na 2 počkej křižovatku  

3 Spouští se křižovatka už teď? 

2 Co máš za postavy? 

3 To je obecně jestli ve hře nebo aktivní hráč?¨ 

2 Aktivní hráč 

3 Mám Janet a Jenny 

1 A co tam máš, odstřelovačku? 

5 Můžeme si krást mezi sebou věci? 

1 Počkej počkej ale je tam postava 

5 Jo? Co krade věci 

2 Jak přijde nová postava do kolonie? 

1 Když bereš.. 

4 Gerald krade 

3 Já jdu do knihovny 

5 Tady si můžeš příchozí vylosovat, to jsou tady někde, tady, tady 

1 A v každý jsou 

5 Jo v každý jsou příchozí  



2 To je ten člověk jo 

3 Já v policejní stanici 

5 Hodil sis? 

3 Jé mrznu 

1 Mrzne 

4 Není ti zima? 

3 Tak za tři hledám, já tady koukal na čtyři 

1 Cože na kolik že jsi koukal 

5 A kdo tam šel, servírka jo? 

5 Servírka tam prošacovává policejní stanici 

1 Když se podívá, tak kouká o tři navíc jo? To má šikovný prsty asi ta servírka (smích) 

1 Jak je to každej zbraň, každej hráč ne postava 

5 No ale horší je že tu zbraň ztrácíš, když ti umře ten dotyčnej 

3 Tak já si vezmu tohle 

3 Tohle jde dospod nebo se zamíchá? 

1 Ne dospod, jedinej ten hasič tu míchá 

3 Tak zdravotní sestra jde do nemocnice 

3 A taky mrzne 

5 A taky mrzne, zima no 

1 Mozek mrzne, chceš požádat o lék? 

3 Ještě ne, stejně budu hledat takže 

1 Jo ty máš 

3 Takže za šest hledá 

3 No vyléčím si omrzlinu 

1 A oblíkni si ty holky, ti furt mrznou 

  Smích 

3 Za tu jedničku, svlečený jsou hezčí, uděláme 

5 Sice trochu modrý 

1 Ale mrtvý taky 

  Smích 

1 On je to trochu nekrofil 

3 Uděláme zátarasy tady 

3 Tak a po tom dva noví členové 

5 A je to tady 

3 Čili jeden chcípák  a tohle je vrchní? Nevybírám? 

5 Ne to bereš první no 

3 Knihovnice 

5 To si nemůže vybrat, kdo k tobě přijde na návštěvu, tady se chodí, tak jak se chodí 

1 Knihovnice 

3 Další hezká holka 

2 Ty máš tři holky? 

1 A můžeš ji ještě přesunout si myslím 

3 No ale nemám na to kostku 

5 V dalším kole dostaneš kostku navíc 

3 A druhou kostku navíc, protože tady sestřičce dávám dalekohled 



1 Ty vole 

1 A necháš ji v kolonii, jo? 

3 Asi ji nechám v kolonii, no 

1 Stejně s ní pak asi půjdeš do knihovny, tak už by teď nemusela tolik žrát 

  Smích 

1 A by to z ní nebyla tlustá knihovnice 

3 Taky jestli v tý knihovně neumře, tak schválně ji tam dostaneme 

4 Teď umře 

3 Teď umře a bude to 

1 Bych typnul, že omrzne 

  Smích 

3 Co dáš mi ty léky na servírku? Bez servítků 

1 Dám 

2 Počkej ty nejdřív prosíš mě o léky a pak dáváš? 

1 Já jsem neměl a a pak ve škole našel 

5 Bacha kontrolujete to někdo? 

3 Kolik musí být, deset? 

1 Deset no 

4 Klesá morálka? 

5 Jo myslím, že klesá morálka, když je tam bordel 

4 Až moc pořádkumilovný ne 

3 Takže konec 

1 Já se divím, že tím nebombardují ty zombíky (odpadem) 

3 (Smích) prázdnejma kanystrama 

Čtvrtý hráč 

4 Hmm, okej 

5 Kde jsou zbraně ještě 

4 No kde jsou zbraně, na policejní stanici (smích) 

1 Co chceš, proč se napřahuješ, jo 

4 No protože tam mám postavu, to bys neřekl co 

1 Mrskni  si kostkou 

4 Teď umřu tyjo 

3 A tyjo 

5 Ještě že tam nikdo nebyl 

  Umřela 

1 Morálka dolů 

  Smích 

5 Morálka dolů 

4 Nee (Smích) 

1 V prvním kole nám umřel první 

4 Klučina 

5 Dej ho dolů to stejně nepřijde (karty) 

4 M-Hmm budu truchlit 

1 Počkej ten jde ale úplně mimo 

3 Ono se to asi neprotočí (karty), ale aspoň si ho přečtu 



5 Ale on by měl jít ven, protože když tam je někdo 

1 Mrtvej no 

5 Tak si ho bereš, že jo 

1 Jo 

5 Ale on už je mrtvej, tak si ho nemůžeš vzít 

1 A zmizí ti rovnou kostka? Já myslím, že jo 

3 Né ja myslím, že jako tady ten dalekohled, ten jí dá taky až na konci 

1 Já myslím, že se tam píše 

3 Ne, ne tomu nevěřím 

1 Podej pravidla 

4 Hele nechceš mi jednu postavu přátelsky věnovat? 

3 No kdyby to šlo, ale mě se ty holky líběj 

3 Ale ta knihovnice ti je podobná 

4 Smích 

3 Co 

4 Ne to myslím na ní 

4 Kolikrát může hledat jednou nebo víckrát? 

3 Víckrát 

3 Co vlastně umíš 

4 Podívat se na jednu náhodně zvolenou kartu v ruce jiného hráče, prošacuju to 

3 To je skvělé 

4 To jo no 

4 Tak někoho zabijeme, teď umřu 

3 Hergot ty holky nějak mrznou 

3 Ty si taky mrzla 

4 Počkat kolik že toho má bejt? 

3 Tady toho má bejt pět 

4 Léků nebo 

3 Benzínu 

4 To je dilema, mám bejt sobec? 

2 Benzínu nebo nářadí ne? 

3 Ne jenom benzínu 

4 Jo benzínu 

4 To je divný, se na ní nechci dívat 

3 A benzín nedáváš jo 

4 No nedávám no 

3 No tohle se nespustilo, hezky si to obešla (osud) 

3 Kdybys byla v lokaci s jednou jinou postavou, tak by se to spustilo 

3 (5) hraješ 

Pátý hráč 

5 Potřebuju nějakou tu zbraň, ale tady je to plný 

1 Třeba dostaneme něco od 2 

1 My chceme zbraně 

4 Máte někdo nějakýho Gabriela? 

5 Gabriela? Tady má Gabriela Durrise hasiče 



4 Aha, tak nic 

5 Nepřijde k nám na návštěvu 

4 

To je jenom, když je postava aktivního hráče v nějaké lokaci a Gabriel je ještě 

v doplňovacím balíčku, ale díky, aspoň to nemusím číst 

5 Tak co mám dělat 

5 Znovu přehodit (kostky) 

5 Tak já začnu třeba tím, že jo – jednou za tah můžete přehodí libovolný počet kostek 

1 Smích 

5 No aspoň něco 

1 Hele co ty benzíny? 

3 Jsou tam tři 

1 Tři jo? 

5 No to je pěkné 

2 Je to na tobě 

3 Já a 4 jsme ne to nedali 

1 

To je zvláštní, mělo bych jich bejt pět ne jako počátečních předmětů, tak tam někdo 

neto, může se plést 

3 No minule jsme sem těch pět dali, takže to tam musí bejt 

1 A 2 šla na čerpačku ale 

3 Ale ten tam nedala myslím 

5 Tak já pošlu tady toho do čerpací stanice 

2 Tam dojede ne 

3 Co? 

2 Ty jsi tam dal jeden ne 

1 Já jsem tam dal jeden 

2 Aha 

3 Zraněn 

2 Určitě jsem tam něco dávala 

1 A vy dva nic jo 

1 Vyloučíme vás, jak je to tady, já jsem si to četl 

5 Tak Ferda začne střílet, tady tenhleten je potřeba asi nebo tamten, co s tím 

1 A za dvojku budeš co dělat? 

4 Nejseš náhodu psychiatr? 

1 Nechceš náhodou najít ten benzín? 

5 Tak má trojku ne 

1 Jo? Myslíš, že to tam hned čapneš? 

3 Na čerpací stanici bych věřil, že jo 

1 Já ve škole našel léky 

  Smích 

1 Dvě karty, dva léky 

3 Kdyby ses díval pod lavice 

5 Tak nejdřív budu hledat, dobře 

5 Co kdybych náhodou umřel 

1 Tak, přesně tak 

1 Tyvole ty máš kliku 



  Smích 

4 A ještě dva ne 

2 M-Hmm 

5 No 

5 Tak to máme jeden 

4 Hledej ještě jednou 

3 V obchodu by taky mělo být dost benzínu 

4 A teď jeden určitě najde 

5 A tedkon jdeme teda tady do obchodu, co můžu najít v obchodě? 

4 Jídlo 

3 Jídlo, lidi 

2 Deset míst už tam je když tak (smích) 

  (Zranění) 

5 Jo tyjo ale teď ta dvojka je mi fakt na nic, tady jsem mohl střílet aspoň 

3 Počkej tak najdi zbraň 

1 Furt můžeš střílet 

5 Já jdu prohledávat  a beru si dvě 

2 Za šestku prohledávat, jo 

5 Tak za dvojku nemůžu 

5 Tady je, to si nechám 

1 Devět, deset, když to nesplníme no, tak tam bude jedno místo volný 

3 Nebude, protože tam jsou dvě postavy, tak to bude úplně zaplněný 

4 Evidentně tu někdo může hrát za zombíka 

3 Proč jsme jich odsud tolik vymlátili, když tu nikdo není 

1 Protože se asi počítalo s tím, že.. 

5 Co můžu dělat za dvě 

1 Za dvě zátaras 

3 Můžeš přilákat zombáky nebo udělat zátaras sobě 

5 Ale on už tady se mnou někdo je 

3 A tady tohle je (2), jo 

2 Jo 

3 Počkejte já budu mít příště dost kostek já to tady celý přilákám, uklidím 

3 Proč jsem s  touhle kachnou odešel do knihovny, když jsem mohl uklízet 

1 

Ale tam se píše odhodit, takže to nejde podle mě dot oho kontejneru, že to není 

odpad, ten chemik, že když použije na útok ten lék nebo doping, tak se to 

nespotřebovává 

2 Já ho ale dala tam 

1 Ale ne na útok ne 

2 M-Hmm 

1 Jo na útok? 

3 Tak není 

2 Tohle jsem tady zabila 

3 Prostě jedny léky vyletěly komínem 

3 To je tzv. bezodpoadový spalování 

3 Zlikvidováno externí firmou 



1 Všechno? 

1 Všechno 

Konec prvního kola 

1 Spotřebování potravin 

1 Jedna 

3 Jedna piksla 

1 Zkontrolovat  množství odpadu 

1 To asi není 

1 Krizovka 

1 Dals tam ty benzíny? 

3 Dal tam nějaký karty (smích) 

5 Dal jsem tam karty 

5 Zamíchejte to 

1 Já jsem se ptal, jestli si tam dal benzíny? 

5 Ty si tam dal totiž tři 

1 Dvě sem dal 

2 Já jsem dávala 

5 Dvě jo, já myslel, že to 

1 No 

3 Ful lhouse (kontrola krizové situace) 

1 Full house s pěti do konce 

  Smích 

3 Mám pět es, kdo máte víc 

3 Takže tohle je vyřešeno 

1 Já mám pět žolíků 

3 Kontrola splnění hlavního úkolu  

1 Přidání zombií 

3 Jdeme na čtvrté kolo 

1 Přidání zombií 

Druhé kolo 

3 Takže nové kolo, otočení krizovky 

3 Máme to na nářadí 

1 To nemám přátele 

3 Přidejte  šest zombí do kolonie a po jedné do každé z dalších lokací 

5 To se nám docela daří 

3 To je škoda, kdyby to bylo jen přidat do toho, tak by to bylo dobrý 

3 No máme inspiraci 

5 No tak hledejte nářadí 

4 Já si dám pryč jednu kostku 

3 No počat ještě to 

1 Dobrý 

5 Ještě že mám toho dědka 

2 Kterýho? 

5 Nesmí mi umřít psychiatr normálně 

  Smích 



4 Jinak maj všichni depku jo 

5 Ne jednou za tah si můžeš přehodit libovolný počet kostek, které máš k dispozici 

4 Aha 

5 Nová hodnota platí a jelikož jedna dva se snad hůř hodit nedá 

1 Ještě dá 

4 Jedna jedna 

5 Tak dobře já přehodím tu jedničku, tam si pohoršit nemůžu 

4 A dvojka ti je když tak k čemu? 

5 No mě k ničemu 

1 No ne, že neumí číst ani počítat 

  Smích 

5 Vezmi si křižovatku 

1 Jo pardon 

3 

Dovede si představit, že byste byli skutečně obklíčení v nějaký zomácký kolonii a 

hráli tuhle hru 

1 Ty vado 

  Smích 

První hráč 

2 Tak já hned využiju tu 

1 Ty kráso 

5 

Já myslím, první co bych udělal by bylo, že bych vzal stůl a umlátil 3 a sebral mu 

sušenky 

  Smích 

2 Tu holku – jednou za kolo můžete zabít 

1 Já bych ho asi začal vyvrhávat, když by opadl ten prvotní.. 

3 Ještě jednou 

2 Zabíjím jednu holku, jednu zombi v kterékoliv lokaci tady tou střelnou puškou 

3 Tak si můžeš, tak si odlož nějakou 

2 Já nevím 

3 Tak tady se nám to plní, kde je ještě plno, tady a jde o to, jestli tu zůstanou víš 

1 Možná zdrhni 

1 Já jim tam najdu pár knížek 

  Smích 

5 Jen co se ohřejeme, tak zase půjdeme 

2 Tak tady 

1 No 

2 Tak bych, co je cílem, musíme zabít kolik těch 

5 Ne my musíme nacpat jídlo sem 

2 Musíme sem nacpat jídlo 

3 Jídlo a zbraně potřebujeme 

1 Takže když nám najdeš zbraně  a bude tam jídlo, tak jsme vyhráli 

3 My je vraždit nemusíme 

2 Dobře já budu za trojku prohledávat tam v tý stanici 

1 Tady jednu? 

2 No a ještě jednu, protože můžu použít 



5 Jo ty seš ta šerifka 

3 Ne to je vyšetřovatelka 

5 To je to kriminálka Miami nebo jak je to 

3 Ne ona je jenom dispečerka, vysílá ostatní kam maj jezdit 

2 Tohleto se pak může taky dát jako zbraň? 

5 Co? No 

3 Ne to 

1 Ne to si nech u sebe 

1 Jenom jídla jsou pod kartou 

1 A každej hráč musí mít jednu zbraň 

3 A každej hráč musí mít jednu zbraň 

1 Nehledě na počet postav 

5 Čili potřebujeme 

3 Potřebujeme pět zbraní a seš zatím jediná, kdo zbraň má myslím 

5 Hlavně s tím nesmíš umřít teda 

4 To je celkem vtipný 

1 Nebo jeho humor to bych taky používal jako zbraň 

5 Co? Můj humor aha, to jo suchej 

2 Když budu chtít hledat ještě můžu hlučit 

3 No můžeš si přihodit hluk 

1 To nedělej 

2 Počkej když umřu 

1 Počkej, nemíchej teda ty dvě karty 

5 Protože ty si z nich pak vybereš 

1 Ty si z nich vybereš dvě když budeš hlučit tak ze tří teď ze dvou 

2 M-Hmm, tak, jo tak budeme hlučit 

5 Jdeš hlučit jo 

5 Takže to dáváme dospod 

1 Dospod 

2 Tak jo 

5 Tady to je jedno, stejně zůstane nahoře 

2 To nebylo za kostku že jo 

5 Jo 

2 Tak za tu jednu kostku tam ještě jednoho zabiju 

5 Jednoho zabiješ 

1 Podej kostku hlavně někdo 

5 Nemá to zadarmo? 

2 Nemá 

5 Podívej, klika 

3 Ty riskuješ teda tady, jediná, co má zbraň, oháníš  se  a skoro se nechá zabít 

2 A za tu poslední využiju tohohle 

5 To je co 

2 Může zabít tři zombí místo jednoho  a neházím 

3 Pomocí těch léků ale 

5 Jo to je chemik  a to se vyhazuje mimo úplně no 



3 No jo ale ty vraždíš, to není dobrý ty vraždíš zombie, který vraždi nepotřebujeme 

1 Ale zase je tam může přilákat třeba nějakou jedničkou 

5 Tak se hold jednou všichni sejdeme v kolonii 

4 Jo tak máš na to jídlo jo? 

5 My budeme všichni v kolonii a (2) ti bude postupně všechno střílet  po jednom 

2 To určitě 

3 Kolonie byla vyčištěna, dobře, ale teď bychom potřebovali vyčistit 

4 Zbytek 

2 Jídlo se tam může dávat kdykoliv ale ne to počáteční 

5 Kde je nejvíc jídla 

4 V obchodě 

1 Ve škole 

5 V obchodě? 

2 Hele Jídlo se tam dává ale ne počáteční? 

3 Ano a dává se tam asi veřejně 

5 Co? 

3 Sem jídlo 

5 No veřejně 

2 Je tam se mnou někdo kdo je tam se mnou? 

5 4 ne tady ta ženská ta je 3 

1 (3) nahatá  servírka 

2 Takže mu můžu předat kartu 

3 Proč by chceš, můžeš no 

5 Ne 

1 Jo 

5 Ne předmět mu může 

1 

Takhle ty si ho můžeš vyložit a rovnou mu ho dát asi takhle  ale z ruky on o to musí 

požádat 

5 Požádat¨ 

3 Dobře, předáš mi tu kartu? 

1 Nebo si jí vyložíš, dáš k ní 

3 Si to vylož k ní 

2 Ona může mít dvě? 

1 Jo to může mít kolik chce 

5 No  ale on to musí teď použít zase, teď mu to můžeš už předat  a on to musí použít ale 

1 Počkej 

5 No musíš to vlastně dát 

4 Vybavení můžeš mít kolik chceš? 

5 Musíš to mít v ruce 

4 Já se ptám kolik můžeš mít vybavení 

5 I pes může mít flintu 

1 Co je to brokovnice? 

1 

Takže kdybys jí použila, tak (3) ji už použít nemůže, protože je to za kolo tak mu jí 

dej ještě 

5 No a on jí musí přiložit k někomu, protože už jako hraje 



3 No já musím k týhle, protože to tam je 

5 No jasně 

3 Čili konec? 

2 Konec 

Druhý hráč 

3 Konec, vem si křižovatku 

2 Ještě možná takhle, potřebujeme to? 

3 Můžeš 

5 Co tam dáváme? 

3 Nářadí 

1 A ty to může použít, protože to nebylo použitý 

3 Jasně, můžu hrát? 

2 Můžeš 

3 Můžu hrát 

1 Jednou za kolo bude asi až celý 

5 No 

4 Mám pocit, že umřem (smích) 

1 Abychom si to nepředávali jako dokola, jakože tohle je tvůj tah 

5 No jasně a tady to je vlastně fáze tahu 

3 Takže jak jste na tom 

5 Takže jednou za kolo znamená 

5 My jme lehce zraněni teda 

3 Co umí tahle? 

1 Ta dává právě zátaras, takže stačí vždycky zabít jednu zadarmo tam hodím zátaras 

3 Dobrý, tak zastřelím 

2 

Jak jsme to teď  hráli, tak jsem si ji vyložila a hned jsem jí mohla předat  a nemuseli 

jsem.. 

4 Ale oni nás tady možná zabijou ne  (2) 

5 To ne, ale ty si musíš znova vyložit, to znamená, že jako použít 

1 Ano 

2 Ale kdyby mě o ní požádal teďka 

1 A on si jí vezme do ruky 

5 A může jí pak přiložit ke kterýkoliv 

1 Postavě no 

4 Těch kostek 

5 Závidíš vid, najdi si kamarády 

4 A co si myslíš, že tu asi dělám 

3 Tak já začnu tím, že budu hledat v knihovně 

4 Tam si určitě najdeš spoustu kamarádů 

5 Hlavně potřebnejch, samej nerd 

3 Daj se předávat i karty noví členové? 

1 Jo karty jsou 

5 Z ruky jdou taky 

1 Když tě požádá tak jo 

1 Já chci 



3 Tak mě pak požádej (4) 

4 Jo 

1 Nee 

5 Nikomu to neříkej 

1 Já chci mít 

5 Nic, seš nenažranej 

4 Jako bys jich neměl dost 

1 To je jedno, ty máš jednoho vid 

4 No 

3 Sem našel v knihovně, kdyby vás to zajímalo (smích) kde máte hledat jídlo 

5 Ukrad školníkovi svačinu a dělá 

1 A já Vám teda řeknu sestři, že jestli chceš najít léky tak pojd za mnou do školy 

3 Smích 

1 Je to sestřička nebo doktorka? 

4 Sestřička 

5 To byly normálně jediný dvě karty těch léků, to není možný 

1 Těch postav jsou tam tři takže.. Tři, čtyři 

3 Tak Jenny Clarková jde hledat tady a hledá do čytř 

2 Tady by měla být ta plechovka jo? 

5 (2)kontroluješ ho? 

2 Kontroluju 

1 Na co se ptáš? 

2 To jídlo je ta plechovka, že jo? 

1 Kde myslíš? 

2 Tady 

1 Jo to jsou jídla 

2 Takže ve škole jich je nejvíc 

5 Ve škole  a v tom obchodě 

1 Obchodě 

3 Někdo z vás mě potom požádejte o zbraň 

3 Tady sem dáme tohle, tak zdravotní sestra jde hledat 

4 Proč v obchodě nejsou knížky? 

5 Copak? 

4 Jestli to není knihkupectví 

5 To je to quicky market 

  Smích 

1 

Třeba by mě zajímalo, jak to vypadá v tý hře když nesplníš ten tajný úkol, tak jako 

vyhráli nebo ho vykopnou a jdou bez nej 

4 No celkově se vyhrálo snad 

5 Ale ne nevyhrál jsi, si nevyhrál prostě 

1 Já vím, já myslel ty postavy je nevezmete sebou nebo co? 

5 Nevím no 

3 Sem dávám další tu 

5 Si nevyhrál, tady prostě zůstaneš 

4 Vyhodíme na mráz 



3 Ještě tady postavím zátaras 

1 Ale to je dobrej cíl tý hry, vy my tu zbraň můžete prostě vnutit 

  Smích 

3 Se kouknem v knihovně 

2 Ty tajný úkoly má každej jinej? 

3 M-Hmm 

3 Tohle je čí jo, aha, dobrý 

3 

Tak až se někdo objeví tady, tak mě zase požádejte o pomoc  jo mam toho tady  pro 

vás hromadu 

5 Dobrý jo, můžem? 

3 Jo 

5 Tak (4), nestalo se jo? 

4 Takže 

3 Necestoval jsem nebo co to bylo? 

2 Nejseš v kolonii 

3 Ach 

5 Tak (3) vem si ten 

3 Jo 

4 Můžu tě pěkně poprosit? 

3 Počkej, nejdřív tohle 

4 Já prosím o toho člověka 

1 Prosí o kartu 

3 Tak za prvé dostaneš tuhle 

4 Och děkuji, prosím jednoho 

5 Jednu živolu 

4 No 

1 Tak to vylož, dáme 

5 To tam založ 

5 Přidáme jednoho toho 

1 Dej do odpadu klidně (smích) 

5 Jo to není, sory 

4 Klidně hraju dál 

5 Hele já ti do toho koukám 

2 To můžu? 

5 To musíš, stejně uvidíme 

  Smích 

5 Vědma 

1 No pořádný 

5 Tady do kolonie 

3 Kolonie? 

1 Já myslím, že jo 

5 Začíná v kolonii 

1 Tak počkej 



3 

No ty v uniformách mívají většinou velmi předvídatelné požadavky, než se vrátíme 

budete mít pro nás dost jídla jinak to tady vypálíme, každý hráč  s alespoň jednou 

postavou v kolonii, to jste jenom v y dvě, hlasuje 

2 Aha 

3 

Pro platný hlavní úkol bude rozšířen o následující podmínku v zásobě potravin musí 

být alespoň 5 jídel, proti když postava Thomasa Harta není v kolonii  

To je ten voják myslím, který ho sem měl minule 

2 Ten tu není 

5 Ne ten tady není 

3 

Vojákům připravíte léčku, která je překvapivě účinná, jejich ztráty jsou vyšší než 

vaše, zbylí zbabělci ve strachu utíkají, za každou postavu v kolonii hodte hrací 

kostkou za jedna až tři příslušná pstava utrpí zranění. Alternativa proti  postava Harta 

není v kolonii 

3 Čili bud si to rozšíříme o to, že nám tady přibude pět jídla 

5 Musíme tam nastřádat jídla 

3 Nebo se obětujeme, hodíte si normálně, nebo je 50 % šance, že utrpíte zranění 

1 Jenom jednou si hoděj 

3 Ale ne touhle 

1 No ale jednou 

3 No jednou a jedno zranění ale 

5 Maj každá jednu, ne jinak by to asi bylo za postavu 

3 No za každou 

1 No ne třeba jestli zase házej třikrát jako předtím 

5 Ne jednou 

4 Já hlasuju, proto, abychom to nedělali 

5 A co nedělali 

4 Tady nedělali 

5 No tak hlasujete vy dvě 

2 No já bych jim to taky nedávala 

5 Takže si hoďte kostkami holky 

2 Jednou? Kolik musím hodit? 

5 Vem si 3,ten už má použitou (4) 

3 Vyšší číslo 

5 Od čtyř nahoru 

3 Čtyři, pět, šest je dobrý 

4 Ups 

5 Tak dobrý 

3 Zraněna, nezraněna 

3 Jsem ti dal postavu 

5 Ti dlouho moc nevydrží  se o to pěkně staráš teda 

3 Zůstaneš s ní v kolonii? 

1 Jo můžeš jí hned použít 

1 Co to je, dvě slova? 

4 Dvě slova 

5 Dvě slova a může to přeházet jak chce ne 

1 Tak, tak ty dvě může dát  nahoru, dolů 



5 Dvě slova, jídlo, benzín, benzín, jídlo 

  Smích 

4 Léky, jídlo 

1 A tys to prohodila jo? 

5 Takhle to tam je jo 

3 Já bych byl rád, kdyby tam s ní zůstala 

1 No já tam asi zůstanu, já ji nechci zabít 

3 A počkej chceš ode mě něco? 

  Smích 

5 On tě zachrání zase 

4 Asi jo 

5 Asi jo, něco by chtěla 

  Smích 

1 Já tě žádám 

3 Budeš vařit a uklízet 

1 Tak vědma umí lehce hledat 

5 Co tam máme teda? 

4 Kuchařku a mop 

3 Říkám vařit a uklízet bude 

1 Tak kuchařku? 

3 Kuchařko hned uvař 

1 Ty už si tam hodil Jídlo za kuchařku jo? 

3 M-Hmm 

1 A mop je taky zdarma bez kostky? 

4 Ne ta je za kostku 

3 A za kostku uklízí víc 

5 Pět místo třech 

4 Tak já… 

3 Když tak to dej chemikovi, kdyby neuklízela 

1 Ukaž můžu se podívat na ten mop 

4 Jo 

2 Cože tam máme cpát, kancelářský potřeby? 

1 No nářadí 

3 

Já mám chytrý holky tady, našli mop a kuchařku  ale vyvlíkli se z toho, aby nemusely 

vařit a uklízet sami 

  Smích 

5 Moc chytrý ne, když ti mrznou 

4 To je pravda furt mrznou 

1 Jim to moc nešlo v bikinách totiž 

2 Tohle se má cpát sem, jo? 

4 Si to měly holky nechat, by se zahřáli 

5 Jo ale ne  počáteční 

2 Já vím 

1 To jo, u tý práce no 

  Smích 



2 Tam už jsou nějaký karty, pod tím? 

1 No 

4 Jedna 

1 Možná že to můžete dávat nahoru 

5 Dvě z deseti 

3 Radši to dávejte 

5 Pod touto kartou 

5 Hraješ to podle pravidel, tak tam je pod touto kartou 

2 Takže dvě tam jsou z deseti, jo? 

1 No 

5 Já bych na to víte co, nejradši dal kostku 

1 Jasný 

3 Kostka dva 

1 Dej tam dvě kostky po jedničkách teďka, než tam pak přidávat 

3 To je progresivně uvažující člověk 

4 Já vlastně mám mít kostku 

3 Jo už máš třetí kostku, vidíš 

4 Děkuju 

1 A ty si dohrála? 

4 Jo 

1 Tak si vem 

Čtvrtý hráč 

5 Tak já si teda přehodím 

5 Já využiju psychiatra 

3 Počkej  možná ne 

4 Cože, jo aha 

5 Jsem v obchodě a na čerpačce 

3 Není v kolonii a zatím nikam 

5 Necestuji 

3 Ukaž 

4 Tak musím asi někoho z nás 

1 Hezký 

2 Co tady ten student? 

1 Chleba 

  Smích 

3 Čím si to přehodil, s psychiatrem? 

5 Psychiatr umí přehodit tu libovolný počet 

2 Ten je k čemu? 

3 Ten je mrtvej 

3 To je blbec, co šel do obchodu  a chcípnul na cestě 

2 A komu? 

3 No 2ce teda 4ce, proto ode mě dostala vědmu 

2 Jo to je tenhleten 

5 Můžu vás někoho požádat o kartu? 

1 3ko tady 5ka tě žádá o kartu 



5 Máte někdo zbraň, abych vás požádal o kartu 

3 Jé ty už hraješ 

1 Ne, ty dostaneš mop 

  Smích 

5 Ten mám 

1 Můžeš jet 

4 Ale to je lopata 

5 Počkej, kdo má střelbu lepší , tak snad to přežije 

3 No když nemusí házet kostkou, tak by to mohl přežít (smích) 

5 No ne myslím přesuny a tak 

3 Vždyť s ním hledáš v obchodě, kam bys ho přesouval? 

5 No to jo 

3 Ten nikam nepůjde 

3 Běda ti, jestli se hneš z toho obchodu (smích) 

5 Ted můžu prohledávat 

5 Co může, může střílet, takže nejdřív prohledám a kdyby náhodou umřel, tak.. 

1 Kde, v obchodě? 

5 V obchodě 

1 Bacha ty léky, pak budou potřeba, doufám, že najde 

3 Léky? 

1 Jídlo 

3 Jídla je dost 

5 Tak vystřelím a nemusím házet kostkou následků 

1 Taky jsem si říkal, že to jídlo i léky 

5 Tady ho zastřelím  a nemusím si házet, to je jedna, takže neumřel 

4 Co to sakra je (smích) 

5 A s druhým budeme šmějdit 

2 Kolik je tady karet? 

5 Vezmu jednu kartu 

1 Tam jich je málo 

2 Co je to málo? 

1 Šest? 

4 Sedm 

1 Tak počkej, já to spočítám, 3 to počítal 

3 Já jsem zapomněl 

3 Šest 

2 A tady jsou tři jenom? 

4 Jo 

1 Já nemám žádný, přátele 

3 Ten mop byl 

1 Kancelářský potřeby? 

3 Ten mop jsem našel v nemocnici 

5 Tam musí být jako kancelářský potřeby přímo napsáno, jo? 

1 Ne stačí tam 

3 Musí tam být symboly 



5 Tyvole to je… 

1 No to je, tady kladivo se šroubovákem 

5 A co se stane, když to nesplníme? 

3 No šest zombáků do kolonie a jeden do každý lokace 

4 Tady umřem 

2 Smích 

5 No protože já tady mám, ale 

1 Z obchodu no 

5 

No ale můžu si někoho praštit trochu někoho s tím třeba  víš a můžu použít  

jakoukoliv zbraň u toho 

3 Já jsme tam už taky hodil, ale to nemám říkat 

1 Hele co to dělá? 

5 

No né, můžu použít na útok jakoukoliv libovolnou hodnotu kostky, což znamená, 

když to dám tady tomu, tak nemusím kostku plus 

1 Ale to je, to není vybavení ale 

5 Je to vybavení 

1 Jo je to vybavení 

5 A je to i ten, tady to 

1 Jo sory 

5 

Takže provádí-li tato postava útok, může jednou za kolo použít kostku libovolné 

hodnoty, to se mi hodí víc než deset zombíků 

1 A proč si neřekneš, ať ti to někdo sestřelí 

5 Tady to dám, hned mu jednu nasadím 

1 No tak jo, ale on ti tam stejně přijde, když se to nesplní a ještě tam zůstane ten druhej 

1 Jako jako, takže (smích) jo přemejšlej nad tím takhle 

3 A ty seš ve škole, ty tam když tak najdeš něco ne 

1 No snad jo no 

5 No tak já to to, já tam 

5 Kolik toho potřebujeme? 

5 Hodně 

1 Dvě 

5 Ty vole dvě 

1 Já nemám nic teď 

3 

A není to blbej nápad dávat si ten hasák? Vždyť ten ji jenom zlepšuje kostku, to je 

kravina 

5 Není, to stačí 

1 No oni to odstřelovačkou odstřelej 

3 My ti to odstřelíme a za blbý kostky, můžeš při nejhorším stavět zátarasy 

2 A teď už máme zbraň tři ne? 

3 Já bych ten hasák hodil sem 

1 Ale ty stejně musíš utýct teda od tamta 

5 Tak uteču 

1 No tak ten hasák si tam nedávej a uteč ještě 

1 No ne protože ten hasák jako 

5 Počkej, no když se to nesplní, tak tohleto se vrátí sem zpátky, hasák dám teda támhle 



3 Ano 

5 A ty máš něco? 

1 Nemám 

5 No tak (smích) 

1 No co ti budu říkat (smích) nemám 

5 Proč mě nutíš tam cpát hasák 

1 Ale tak stejně musíš zdrhnout 

5 To zdrhnu 

1 Protože když se nesplní, tak do lokace prostě přijde 

5 Já vím 

1 A ty jako máš smůlu 

2 Tak jdi prohledávat někam 

5 Já jdu 

3 Ještě můžeš hledat i tady 

1 V pohodě 

4 Takže umřeme 

5 Normálně jedna kostka, tuhle zabiju 

1 Tak a utíkej 

5 Počkat 

1 A nechoď ke mně prosím tě 

3 Házej nebo to nemusíš, když je to hasákem? 

5 Ne, jo můžu, musím 

3 No, tak k čemu to je potom právě, pěkná blbost 

3 Je to? 

5 Je to, v pořádku 

1 V pořádku 

5 V pořádku, je nevím, co držkuje furt 

1 V pořádku a teď si hod na ten přesun 

  Smích 

1 Bude zoubek 

5 Tak já jdu do kolonie 

1 A tady přijde šest, pokud to nevíš 

5 A tam umřu, počkej 

1 Ty vole 

4 Já myslela, že mrznou jenom holky? 

  Smích 

5 Ne i psychiatr 

1 On se svlíkl a a taky má pod tím bikini 

5 A tady ten má vlastně všechno 

4 Nechceš se vyléčit 

5 Co? 

4 Umřeš v příštím kole 

1 No to se musíš vyléčit ještě v tomhle kole, požádej asi někoho o kartu, já ti ji nemám 

4 Já ti ji mám (smích) 

1 Nemám, já nemám prostě 



3 Já ti ji taky nemám, zmrzni si i s hasákem 

  Smích 

3 Si vyložil hasák jen,abys místo toho mohl hledal, vždyť tohle nemělo cenu 

5 Tak já se vyléčím 

1 Nenene 

5 Tak a ještě mi přijde jedna postavička 

1 Tyvole to si děláš prdel 

4 Takovej hamoun 

2 Co seš 

5 Zrzka, lékařka 

4 Ta je docela dobrá 

5 Počkej 

1 Ale dva noví členové, jo 

5 No já vím 

1 Ne jedna postavička 

5 Já vím, že 

2 Ještě druhej? 

3 Ne 

5 Ne, ten příjde támhle do toho, chcípák 

1 Lékařka 

3 Tu jsem mohl mít taky 

5 Kdyby přišla dřív, tak jsem si mohl vyléčit omrzlinu 

3 No vidíš co děláš 

1 Ted si můžeš vyléčit tohohle 

3 Nebo 2ku teda 4ku můžeš vyléčit 

4 No můžeš mě vyléčit jestli chceš 

5 Ne nechci, už jsem si vyléčil sám 

4 Sobče 

1 No nevyléčil ještě 

3 Tohle se mi taky líbilo 

5 Nene pozor, já jsem měl omrzlinu 

3 Ale  Taylorová má vyzývavější výraz 

1 Už si zahrál dopr? 

3 Jsem měl dvě hezký holky  a jednu ošklivou,ale dost dobrou, tak… 

  Smích 

1 Vychcanej jak mraky (na 5) 

5 Hrajte pane řediteli 

1 Tak tady máš ten 

5 Kdo 

4 No jako první mu vzal ten 

Pátý hráč 

1 Jsem ve škole a mám Gabriela a Ashley 

2 Máš oba ve škole? 

1 Ve škole no 

5 Tak je to dobrý nic se nestalo 



1 Tak dobrý 

3 Jestli ti teda nepřijde návštěva, máš Gabriela, máš támhle toho 

  Hází 

3 Hezký, hezký 

5 To je škoda 

3 

Vypískne nadšeně  zašeptá, to je knih 

To je knihovnice co se diví knížkám v knihovně, čekala, že budou v knihovně tuříny 

nebo co 

2 Třeba je dlouho neviděla 

3 Ty máš svojí křižovatku? 

5 Jo to byla ta Greyová 

1 Já teda hledám, no hezký 

3 Ale on by to možná neměl vědět, že se nemá čeho bát 

1 A ještě jednou hledám a samozřejmě, ty kancelářský potřeby nemám 

3 Tak k čemu kancelářský potřeby, když nám stejně ten hasák nedal 

3 Jako já jsem sem mohl hodit i ten mop, ale myslel jsem si, že se bude hodit ještě 

5 A já jsem svině jo? 

5 On si nechal mop 

3 Já jsme si ho nechal, já jsem ho dal 4ce 

4 On ho dal mě 

1 On je dobrej 

  Smích 

5 Hasák je stejně nejlepší 

1 Prosim tě 

1 A stejně si musel utýct 

  Smích 

2 Co dělá mop? 

4 Jednou za kolo můžu při akci úklid odpadků odhodit 5 místo tří 

5 Hele a tady hrozí nebezpečí ? 

3 To je pravda, proč si odcházel z tý čerpací stanice, když se tam ten zombík zabil? 

1 No protože by tam přišla za jeho postavou  a za nesplněnej úkol druhá 

3 Jo aha 

4 Oni už předvídaj budoucnost 

1 Tyhlety tam vtrhnou no 

3 A počkej tos mě tam jako nechal jo? Za dalekohled 

  Smích 

3 Tyjo 

3 1ko odlákej je prosím tě ty dvě sem jinak je to teda to a támhle 

1 No ale já mám na odklákání jen jednu kostku ale 

3 Jakto? Si použil dvě už? 

1 Už jsem hledal dvakrát no 

4 Tak si vyber (smích) 

5 A nejsi tady někde 

1 Ne já jsem tady 

1 Sice bych teoreticky mohl, ale 



2 A vy potřebujete zabít jednu postavu, jo? 

5 Počkej a ty seš tady? Tak sem můžeš někoho přilákat 

1 Ne tam ne, to je zase to, tak mám to vrátí? Nebo co? 

5 No jasně, já jsem to 

1 No ne, tak nic tak 

2 A kam by on odlákal když tam nemá místo? 

1 No ale navíc zase já bych nemohl, protože mě by to tam pomřelo támhle 

1 Takže tady likviduju 

3 Zachráníš aspoň jednu 

4 Takovej sobec 

  Smích 

3 No nezachráníš 

1 Nezachráním, protože by to umřelo zase támhle 

3 Tím přijdu o tři kostky ale 

4 O tři? 

3 No protože tma má dvě, to jsou obě moje  a tahle má dalekohled, tak to je třetí kostka 

4 A počkej a ony umřou obě nebo jen jedna? 

3 Obě 

4 Ups 

3 Noo to se o komplikuje, co 

  Smích 

1 A ten zátaras 

3 Takhle, já jsem nepočítal s tím, že se to neudělá tenhle úkol 

2 Já jsem taky myslela, že to dáme 

1 Můžu si teoreticky líznout nějakou postavu, která ti pomůže, ale nevím jako kterou 

4 To je jedno, stejně půjde do kolonie 

1 No ale s její schopností 

5 Víš co, tak si to nech a on si tu kartu pak od tebe vezme  a přibere si jí k sobě aspoň 

4 No ale uvědomujete si, že taky musíme mít nějakou morálku? 

5 Jo ty jsi hamoun a chceš mít pro sebe (1) 

3 

Morálka to přežije ale bohužel přijdeme o dvě nelepší postavy ty hledaj prostě jednou 

kostkou každá dvě karty, tohle je prostě průšvih 

2 Ještě má ty zbraně ne 

3 

Zbraň naštěstí ne, tu má támhleta, to je jediný pozitivní, že o zbraň nepřijdeme, ale 

kdo pak najde to jídlo 

4 Budeme muset nějak vykrádat 

3 A ty ještě našly jídlo v těch lokacích 

5 Tak účel splnily holky 

3 No to jo no 

4 To jsou ty hezky, vid 

3 Nojono 

  Smích 

3 To je osud hezkej holek no 

5 Přidej tam dva trpajzlíky 

3 Dva nemohoucí 



1 Si vyložil postavu 

1 Tak starosta 

5 To je zase, ten už tu byl ne 

1 Starosta nás nezachrání 

5 No a teď to spočítej, kolik je tam lidí 

3 Deset 

3 Jídla vyjdou přesně 

5 A počkej tady sou zátarasy 

3 Jídla vyjdou přesně 

5 A není to teda obráceně? Vyhodit ten spodek? To převrhnu určitě 

2 To se nepřevrhne 

5 Jídla je dost 

3 Jídla je dost na tohle množství, je to tak akorát 

5 

No jo ale my budeme muset ty darmožrouty zastřelit asi, to tam budeme muset jinak 

furt přidávat 

1 Co ti k tomu mám říct no 

1 Hasák ti řeknu 

  Smích 

Konec druhého kola 

5 Takže hotovo, jdeme vyhodnocovat 

5 

Takže co to tady máme, spotřeba potravin, vyhoďte pět těch, kontrolo množství 

odpadu 

2 To nech tady někde ne 

3 Jo 

5 Jeden, dva tři, čtyři, pět, šest, sedm, trošku se nám to tady hromadí 

4 Trošku 

2 Uklízečko 

5 Uklízečko,mopem 

5 Tak co tam máme dál, kontrola krizové situace, krizová situace nenastala teda nastala 

3 No nastala, nastala, baterka, dvoje kancelářský potřeby to nevytrhnou 

3 Uuu šest zombií do každé lokace 

4 Cože, do kolonie 

3 Teda do kolonie no a šest tam 

2 A proč sem taky když tady není žádnej? 

5 Do každý, to je trest 

2 Jo to je tedka 

5 Tady nedávej 

4 Jo do kolonie 

5 Sem dej jednu 

3 Aspoň se nešíří nákaza 

5 A sem taky jednu 

3 No dalekohled nejlepší 

5 Počkej kontrola krizové situace, přidání zombií, takže teď se přidají zombíci 

1 Co to je? 

5 To je přidání zombií 



1 To je přidání zombií? 

5 Tak sem přijdou zombie, děvčata 

1 A morálka klesne na tři 

1 A ty předměty jdou do těch, si dal dospodu 

3 Jdou tam? 

2 Si je nechal umřít? 

1 Jo jdou sem 

3 Počkat  aha 

5 Když umřely, tak se to zamíchá do toho 

1 Tahle měla nemocniční 

2 Je necháš umřít jo 

1 Jsme měli nějaký scénář, kdy jsme museli dobrat ty karty 

3 Cože 

2 Si je nechal umřít 

3 Já ne!! Já jsem to, za všechno může 5ka 

5 Já? (iron) 

  Smích 

3 No jistě 

5 On tam nic nedal 

3 On tam nedal, protože tys tam nedal hasák 

  Smích 

5 No a jeden? To přece nepomohlo 

3 Ale on by hledal o to víc 

5 Nehledal vůbec tyjo 

3 

No protože viděl, že to je mrtvý, já jsme si teda neuvědomil co to znamená jinak bych 

tam hodil ten mop, jsme nečekal, že nikdo z nich už jic nemá 

4 Pardon 

1 Já jsem to říkal od začátku, že nic nemám 

5 Hele zombí, chybí nám zombie 

4 To už nejsou, tak dávej žetonky 

5 Nejsou zombíci, tak dávej 

4 Jsme na tom tak špatně 

3 To je špatné toto 

5 Jo a hluk 

5 Kdo ho tam dal, 2ka? Tak at si hodí 

5 Hod si jedna, dva , tri, čytři špatný to tam přibejvá 

5 Výborně 

3 No vida 

5 Umírá 

3 Výborně, to jsem já, ne , to jseš ty, těsně jseš to ty 

5 Hezky 

3 Dvacet dva a co já, já budu 

4 Nakazil ne 

3 No  ted je nákaza 

2 A co s ní 



4 Umřeš nebo 

3 Já neumřu, takže to druhý je, že házím ne 

5 To smícháme do toho 

5 Ne jako, to jsi opravdu umřela 

  Smích 

1 S odtřelovačkou 

3 A když nechci umřít, tak je to co 

5 Bud takhle hodíš kostkou  a když ti padne jak je to, když padne 

3 Mrtvej jsem stejně 

4 Ups 

1 Poslední morálka 

3 No skončil jsem 

  Smích 

5 Karty se odhoděj všechny a bere se nová postava, že jo 

4 A ty teda co 

5 Ted jsme to četli 

1 Jojo, ano 

5 Odhodej se všechny karty 

3 Chcete to hrát? Dál nebo už uznáte že jsme v pytli? 

5 Ne to nemůžeš, dát povel ty, to musí přijít se shora 

3 No dobře 

5 Takže to dám pryč 

1 Tyvole a ty živoly uživit 

5 A co co, lížu? 

1 

A kdo sem dá léky jako první? Ty máš plnou ruku léků ? Já tady od začátku říkám, že 

mám plnou ruku jídla počátečního 

4 Počkej, cože, nechápu dotaz? 

2 Tady si vybírala tyty 

1 Léky,  jídlo, proč si to nepřehodila? 

3 Vzdyt jídla je mnohem víc počáteční 

1 No 

4 Pardon 

3 Jé já mám Santa Clause 

4 Počkat tak ho vyhod a máme morálku 

3 

Ne to je dobrý, já ho vyřadím tím stoupne morálka, nepřijdu o nic v ruce a dostanu 

novou postavu 

5 Ten to zachránil no 

1 No vidíš, ještě, že jsme to neukončili 

1 Jo až přijdeš na tah vlastně 

2 On je na tahu 

3 Já jsme na tahu hned první 

První hráč 

3 Mám dvě kostky 

5 Kontroluješ ho? Křižovatka 

4 A nehodíme si kostky 



5 Jo počkej musíme si nabít kostky 

2 Ale počkejt, kolik jich mám tedka já dvě nebo jednu 

4 Dvě 

1 A když si to 

3 Máš jednu vždycky plus, no vždycky máš o jednu víc než postavu 

1 

A když to nesplníme, tak každá postava všech hráčů utrpí jedno zranění a navíc 

morálka klesne o jednu 

2 Tyjo (smích) 

2 Já jsem v pytli úplně 

1 Můžeš si požádat o mop támhle vědmu 

3 Na začátku tahu může přehodit nebo co? 

1 Ne uklízet 

3 Začátek tahu je už teď, co 

2 A kde jsi? V kolonii? 

1 Já nevím, jak vy to házíte, pět, pět, čtyři, čtyři 

5 Já mám dva, tři, čtyři, čtyři a můžu si přehodit (smích) 

4 Wow 

3 Na začátku tahu, ale to ty kostky už nevyužiju 

4 Počkej, proč máš tolik..? 

3 To nemůžu ani tady přidělat zátarasy nebo tohle 

4 Co umí tahle ženská? 

5 Umí, umí léčit 

4 Tak proč neléčí? 

5 Zranění i omrzlinu 

5 V téže lokaci 

3 Kde je slečna? 

4 Támhle 

1 Tak (3) zahoď ho 

3 Problém je, že asi nevyužiji ty kostky 

1 Ne? Využiješ, my jsme to tam hledali 

3 A co jako, to přijde hned on? Hned přijde nová? 

1 Jasně 

3 No tak jo no 

2 Přijde nová a hned s ní hraješ 

1 Tady ta situace se myslím v pravidlech vůbec neřeší jako (smích) 

3 Hele Thomas Hart je tady 

2 Ten tady měl bejt předtím 

1 

Myslím, že to bych si měl zapsat a vznést dotaz na zatrolenkách, snad si to budu 

pamatovat 

3 On ani nepřišel 

5 Když ti furt na začátku tahu umíraj 

1 Ne když vlastně… 

3 Čili já za pět likviduju v kolonii dva zombáky bez toho hodu osudu 

1 Hezký 

3 A pak tady není jídlo, tak jdu kam? 



2 Když aktivní hráč někam přesune… 

3 Někam na policejní stanici 

5 Když aktivní hráč přesune postavu, pozor! Křižovatka smrti 

1 Jo 

3 Ale chtěl jsem do obchodu, ale tam je všude plno 

5 Jdi někam, kam neumřeš nebo neumřeme my 

3 Tak já jdu do knihovny nebo počkat 

4 Do knihovny? Tam bych nechodila 

3 Co potřebujeme? 

5 Jdi do knihovny 

1 Tak pojď ke mně 

5 Tak běž do nemocnice 

3 Jo tak já jdu sem, do nemocnice 

2 Takže čtu, jo. Bože můj, vždyť jsem doma… 

3 Jo střílim po tátovi 

5 To víš, že jo 

1 Jasně 

3 Á mrznu 

1 A zmrzneš, ale máš to, jo 

3 Mám to a teď jsem dojel do nemocncie 

1 A počkej ono se to nepočítá? 

3 No je to jako bouchačka 

1 Takže se to počítá? 

3 No né, na tohle ne (smích) 

5 Ne, na tohle ne, prostě smrdí zombíkem 

3 

Do nemocnice jsem dojel v pořádku a za tu jedničku sejmu zombáka a nemusím 

házet 

5 To se vyplatí 

3 Nemáte léky někdo? 

1 Jo vydrž 

4 Jo 

3 Tak si vyléčím omrzlinu 

1 Takže ale počítáte s tím, že… 

3 Léky tam musíme dát 

4 Pět léků 

1 Ne to tam nedostaneme 

2 Já nemám ani jeden 

4 Hele proč tady místo zombíka stojí postava? (smích) 

2 Smích 

5 

No protože ho zabilo ho, no, tak tam normálně je ten, počkej on ho někdo hodil mezi 

zombíky ne 

4 Ne tady jsou lidi 

1 Ale tady, se dávaj zombíci, ne 

4 Jako ne že by ten člověk tak nevypadal, to nepopírám 

1 Ten je dobrý, to si musíme zahrát ještě, tenhle scénář 



4 Jo umírat hned za začátku, viď 

5 Ale tak je to trochu jiný 

3 Celej scénář by byl dobrej, kdyby to tady, protže ty tady s hasákem (5) 

1 Ta krizovka je špatná, to je prostě no 

2 Nejsme ve třetím kole, teď? 

5 Jsme 

1 Snížení jedný morálky 

5 Dobře, ale já jsem zase získal krásnou zbraň 

  Smích 

5 Člověče ty jsi na to stejně neměl (1) 

1 Ale blbost, mně se třeba tady ta žlutá líbí víc i když tahle je víc vymalovaná 

4 Smích 

4 Hrajeme dál 

1 Já bych to třeba přizpůsobil a nějak to tam hledal 

5 No jo, jasně 

3 No takže (4) volno 

Druhý hráč 

5 Vlk taky sliboval, jasně 

1 Smích 

4 Tak já budu hledat tady 

1 Vždyť jsi chtěl s tím hodit, ne 

5 Nevytáčej mě s tím, nebo s tím už hodlám normálně... (smích) 

1 Smích 

5 Ještě desetkrát zopakuj, že jsem to zkazil 

4 Hele mám tam radši dát kartu tří jídel nebo k nám do potravin? 

2 Morálka klesne o dva, a jsme kde? 

1 Hele to, máš zbraň (4)? 

4 Ne 

1 Nemáme zbraň, takže bych to zatím krmil, jo? 

4 Jo 

1 Až bude třeba nadpoloviční, až budou mít tři lidi zbraň, tak bych to 

4 Tři jídla teda 

5 Tři jídla teda 

3 A ještě jedno jídlo zdarma za tvojí knihu 

1 A předej jí tu, tak 

5 Devět 

3 Nezapomínej, že umíš vařit, jo 

1 Předej (2) mop, jo, když má jedničku 

4 Tak já budu teda jakože vařit a co dál? 

2 A ona nemohla uklidit a pak mi to předat? 

1 Ne to je jednou za kolo 

5 Můžeš jen jednou za kolo 

2 Aha 

4 Asi budu sobec, jeden nový člen (smích) 

5 Wow to nenakrmíme 



4 Kdo říká, že zůstanu 

1 Ty kráso 

5 No aspoň to není ten 

3 Nepřichází somrák 

1 To je jenom jeden? 

3 M-hmm 

5 Aha, tak to je dobrý 

5 Protože tam je pak hlad a to automaticky klesá morálka 

4 Jak mu to říkáš, šeřík? 

5 Šeřík, přišel šeřík, ve městě je novej šeřík 

1 Těch je tam deset tyjo, to nemůže dát 

5 Se musíme rozprchnout, no 

3 Jedenáct 

1 A jak se utíká s hasákem (smích) za opaskem 

5 Trochu řinčíš, ale dá se to 

2 Smích 

1 Hluk rovnou děláš při přesunu 

4 A tady se pokusím hledat 

3 Ty máš křižovatku, viď? 

5 Jo utrpíme jedno zranění 

1 No a plus morálka 

5 No ta morálka je blbý 

2 Kdo teď hraje? 

5 Ty už jsi v tý, že bych tě hned uzdravil? 

1 Nejsem 

5 Tak to máš smůlu 

4 Tak a co teď, můžu někomu dát vybavení 

3 Co to je? 

4 Shnilé maso 

5 To máš tak dlouho, to furt? 

4 Chvíli 

3 Co to je? Vybavení? 

5 Vybavení? 

3 To jsi neměla minulý kolo? 

4 Měla 

3 Tak proč 

4 Mně nedošlo, že to bylo vybavení 

5 Infekce 

2 Co tam má? 

5 Šíření infekce 

1 Slyšíš není to jenom tvoje chyba (5) 

4 Smích 

5 Vidíš už to nekazím jenom já 

1 Smích 

5 Ale zatím je to moje krev 



2 Je to v rodině 

  Smích 

1 Cože to dělá? 

5 Nešíří se ta infekce přes ní, víš 

3 

No to je fakt skvělá věc, no to je fakt skvělá věc, hodit to proti zombákům shnilý 

maso (smích) 

4 Tak pardon 

1 Si to zahrála? 

4 Ne 

3 Ale jako to je ta chyba co z týhle hry udělala absolutně prohranou jako jo 

4 Vždyť jsme ještě neprohráli 

3 Ale prohrajeme za chvíli 

1 Jsi si jistá, že to 

5 Splníme? 

1 Splníme? 

5 Nejsou to vyhozený peníze? 

1 Já nemám nic, co ty? 

5 Taky nic 

1 (2) máš nějaký léky? Tři? 

  Smích 

2 Ne 

5 Skončilas 

4 Jo 

5 Tak sis to možná měla nechat, jo nechala sis to, tak si vem křižovatku 

1 Ne, vědmo 

4 Jo, já se ještě podívám 

5 Jo co tam bylo léky a co bylo to druhý 

1 Jídlo 

5 Jídlo 

5 Tak teď zase posuneme jídlo dolů 

1 No, který máme, že jo 

  Smích 

4 Jídlo, léky 

5 Jídlo, léky, tak teď bude zase jídlo no 

1 Hele tak třeba se tam ještě objevěj 

5 Takže můžu jo 

4 M-hmm 

Třetí hráč 

5 Tak já půjdu asi tady prohledávat v obchodě, tam bych potřeboval prohledávat 

1 A ty si vyhrožovala, že zmizíš od tamtuď vid a neodešla jsi ani jednou 

5 Tak abych to nekazil, poraď mi, mám přehodit kostky nebo ne, bude to lepší? 

1 Smích 

1 Přehoď si 

5 Tak jo seru na tebe 

5 Jenom tyhle 



1 Ne i tamty 

5 Smích 

5 Jo krásný, nevyhrávám nějaký jackpot? 

1 No jdeš za dveře na chvíli 

5 Smích 

5 Tak počkat, takže 

2 Proč to přehazoval? 

3 Psycholog 

5 Protože jsem psychiatr, uvedl jsem se do.. 

3 Se sám zhypnotizoval 

5 Zhypnotizoval jsem si náladu, analyzoval jsem se 

5 Takže tenhleten si bude prohledávat, tady v obchodě ty dvě 

3 Celej můj fraucimor je fuč 

1 To jo no 

3 Mně už je líto i tý krvelačný zrůdy (smích) 

5 

Tak koho já si zachráním, tak já si tady paní doktorce dám sněžnice, v případě 

možnosti omrznutí utrpí zranění, nedostává omrzliny 

3 Tos doufám taky dostal až teď 

5 Teď jsem si to lízl 

3 To máš štěstí, jinak bych řekl proč to neházíš sem (smích) 

1 Vyřadit ze hry, tak to ani není zabití, no 

3 Ne každá karta je dobrá, to je jako ta baterka, co jsem tam hodil 

1 Ještě jsem se chtěl podívat, jestli ti nekončí ta 

4 Máš toho Santa Clause 

5 Ne 

5 Ten odešel prostě 

4 Takže je mrtvej? 

1 Píšou vyřazený ze hry, tak já nevím, jestli je tady nějaká sekce vyřazení ze hry 

3 Povýšil ze Santa Clause na vojáka 

5 Takže tenhle ten pan Adrews zastřelí toho zombíka bez následků 

1 Doufám, že použiješ ten hasák (smích) 

5 Na tebe, kde jsi? 

1 Pojď za mnou do školy, tam svedeme souboj o ředitelský křeslo 

5 Můžu někoho vyléčit, jestli chcete, jednou za kolo, je někdo v tom, nemocnici? 

3 Já a (4) 

5 Tak si to, živ se 

4 Jo tak díky 

5 

Tak co můžeme ještě, co támhleten dělá, přehodí kostky tyjo, tak jdeme někoho 

praštit, ale já když vylezu, teď bude asi dobrý bejt mimo, ne, kolik máme jídla? 

3 Čtyři čili ať tam zastanou maximálně tři lidi nebo přivařte no 

5 Čtyři a co my potřebujeme 

1 Já přivařím 

5 To už nemá cenu tam teď dávat léky 

5 My potřebujeme jídlo, kde je jídlo 

2 No já asi neodjedu 



1 Já mám nějaký jídlo 

5 Já budu prohledávat 

1 No hromadíme, jestli chceme splnit úkol musíme hromadit 

5 

Takže provádíte-li prohledávání jednou za kolo, takže jednou za kolo, tak teď už 

musím 

5 Tak to mám tohle, takže tady já dám to jídlo 

1 Dvoj jídlo 

5 Tak nemám jiný a je to z toho 

1 Tak asi bych teda cílil nejdřív na ty, jak jsem říkal (4) na zbraně a pak jídlo 

5 Tak zbraň mám a nevím kam to 

1 No zbraň máš, ale to jsi jedinej 

5 Jakto, vždyť tady byla sniperovka 

2 Smích, byla 

5 Byla a není 

1 No jsme přišli o jednu sniperovku 

5 No já nevím, bude přibývat do policejní stanice? 

1 Ne, můžeš, já jsem nad tím přemýšlel jdi do policejní stanice, tak já půjdu 

5 Nebo půjdu do čerpačky, to je jedno 

1 Jak chceš, tak jdi do čerpačky 

4 A co je tady za postih? 

5 I když já tam můžu jít tady s tím 

1 Ale z kolonie aspoň nebudeš to 

5 

Jo z kolonie, kterej sem, tenhle, dej mě tam, si tam byla a teď už je zase pryč, ukaž mi 

na cestu, tyjo jestli mi teď umře 

4 Tak umřeme i my 

5 Proč 

4 Protože morálka tady klesne o jeden stupeň 

1 Ne máme, no jo no 

4 Protože teď kdybys umřel, tak jsme tak trochu v háji 

3 Zatím jsme na dvou 

4 No právě, ale on kdyby umřel, tak tady to klesne na jeden 

5 Jo já už jsem se lekl, že nemůžu, můžu, mám hasák 

2 Smích 

5 Vidíš jak se to hodí (1)? 

3 To je fakt skvělý 

5 A teď si ještě musím hodit na to 

3 No to je bomba, co, kdybys neměl hasák, tak nejsi zraněnej (smích) 

3, 1 Smích 

1 Psychiatr s hasákem taky, kdo to kdy viděl (smích) 

2 Co je ta prázdná plechovka 

1 To je hlad 

3 Když je tady nedostatek jídla 

5 Je to symbol hladu 

1 Tak si vem tohle 

3 Tohle to je naštěstí dřevo 



5 Počkej chvilku, vydrž 

4 Chceš to přečíst? 

3 Počkej někdo bude uklízet, (2) bude uklízet 

2 No já můžu jedině uklízet (smích) 

5 Prosím vás můžu vás požádat o jména vašich figurek? 

1 Han Lee, Gabriel Durris, Ashley Rosová 

3 Thomas Hart 

4 Jaký jméno hledáš? 

  Smích 

5 Hledám Šediváka 

4 Šediváka jako myslíš 

3 Myslí Geralda 

4 Myslíš Geralda 

5 Já nevím, to je šedivák se jmenuje? 

4 Aha šedivák 

3 Myslím, že jo 

5 Prostě tady je šedivák je ještě v doplňovacím balíčku 

4 Jo tak to bude on 

3 Tak je 

4 Je v doplňováku 

5 V pořádku 

Čtvrtý hráč 

1 Dvě jídla 

5 Je tam bordel 

1 Dvě jídla tak a já se přesunu 

5 Tak prosím, teď tady já se hlásím 

1 Tak to přečti, já si musím odskočit 

5 Tak ti to mám číst? Tak poslouchej.. Obcházíš kolem základny.. 

1 Smích 

5 

Takže můžeš si vzít Šediváka nebo odevzdáš, takhle bud odevzdáš jednu náhodnou 

kartu z ruky 

1 No jasně 

5 A nebo si teda vezmeš Šediváka a nebudeš přispívat na krizi 

1 To bysme za chvíli chcípli, kdybych nepřispíval do krize, ty jo 

3 To udělají jiní 

1 Myslíš, jo? 

5 To stejně nikdo nedělá 

3 

Samozřejmě, že ne, co děláte, když tahle hra je mrtvá už od konce příštího kola, tu 

bojujete s větrnými mlýny 

5 Bojujeme za čest a slávu 

1 No ne, nevezmu si ho 

5 Tak tuhle, pojď 

3 

Paní psycholožko ukončete to, tohle je prostě, já jako šachista říkám, že jsme se před 

deseti tahy měli vzdát, protože tady hrajeme prostě nehratelnou hru teď 

1 Hele házím, zoubek, teda zoubek, tohle 



5 

Je to součást výzkumu, tak musíme vytrvat, právě teď jsi zapsanej, že jsi to chtěl 

vzdát 

2 Smích 

5 Zbaběle utíkáš ještě než to tady všichni zavřeme 

1 Pak to tam pokosí, ještě, nebo ne? 

3 Ty možná dostaneš medaili za chrabrost in memoriam 

  Smích 

5 Před nastoupenou jednotkou 

3 Nastoupenou jednotkou zombií 

2 Co já můžu, já budu jenom zametat 

3 Kritický úděl, neříkám že tvoje, ale je to kritická chyba, nedojet tam tu krizi 

2 Tady hodím pět odpadků 

3 Tos tam ten mop měla raději hodit (4) 

2 Uklízení odpadků je za kostku 

3 M-hmm 

2 A za tu druhou jedničku budu co 

3 Možná budeš taky, ne 

5 No ne, tak co ty tam ještě máš? 

2 Já mám dvě jedničky 

5 A co umí mop? 

3 Můžeš stavět zátaras nebo přilákat 

2 No uklidím pět věcí místo tří 

5 A přilákání zombáka je taky zadarmo? 

2 No, za kostku 

3 Když tak je tu deset odpadků, takže se to efektivně využije 

5 No musí uklidit 

3 Jednou jo, ale jestli uklízet dvakrát 

2 Ale po druhý je to už za tři 

3 To je tady napsaný? 

2 Hmm jenom jednou za kolo 

3 Aha, no tak to je zbytečný, tak to radši to no 

1 Takže tady stavební dělnicí (vrátil se a pokračuje v tahu) 

5 Co teď házíš prosím tě 

1 Já jsem odstranil zombii a nehodil jsem si na následky 

3 Tou druhou asi přilákávej zombíky (2) 

3 I když ono jich stejně přijde hodně 

3 No to jedno, to už je jedno na co prohrajeme 

1 Prohledávám tady 

2 Nebo zřízení zátarasu, že tam dám, zombí ho prorazí a nepůjde tam 

3 No ale přilákat dva zombíky je lepší 

1 A prohledávám tady 

3 Jako on je to oboje jedno teď 

5 Zastřelte ho někdo (3) 

3 Hele střelte mě a přijdete o tu morálku 

5 Takovýhle lidi tady nepotřebujeme 



2 Jak to říkala ta.. nebuď negativní, stres zabíjí 

3 

Tak mám tu hru úmyslně prohrát, že budu cestovat z lokace do lokace dokud mě to 

neklepne 

2 Smích 

5 Ty bys v tom seriálu živí mrtví v životě nepřežil tyjo 

3 No nepřežil no, já bych se o to ani nesnažil (smích) 

1 Takže ode mě vše 

Pátý hráč 

5 Tak si lízni křižovatku a (2) to vyhraje 

2 Tak já uklízím 

  Smích 

2 A s tou druhou já nevím, mám přilákat dva, jo 

1 

A vydrž, vydrž, tady Olivia Brownová, když je ve hře, abych tomu rozuměl ty chceš 

ohrozit… 

5 A kdo je Olivia Brownová 

2 Ty 

  Smích 

1 Ty potížistko! Olívie 

5 To je to házení si kostkou ne 

1 Olívía si povzdechne… 

2 To chceme ne 

5 

Takže když mi padne bez barvy, tak je to na mě, zatím nějaký život a když je to 

symbolem tak vám se to jako vyléčí 

1 Já teda nejsem v kolonii, ale tady je 

5 Počkat 

1 

Pokud je Olivie v kolonii může je na začátku každého kola experimentovat, takže to 

není, že musí 

5 Jo jasně 

1 Já teda v kolonii nejsem, ale hlasoval bych pro 

4 Já taky 

1 Ty nejseš v kolonii? 

4 Jsem 

1 Tak hlasuj pro 

1 (3) je 

3 Já nejsem 

2 Vy hlasujete pro, jo, já tam mám dvě postavy 

5 Vždyť tam jsou čtyři 

2 No tak mě už to nepomůže, jestli budu hlasovat proti 

3 To jedno, pitvej si 

4 Tak jako nemusíš 

5 Aha. Tak já si to teď přečtu, abych to pochopil 

1 Co si dělala vlastně, uklízela? 

2 Uklízela a pak já nevím 

3 Přilákej zombáky 

1 Uklidila jsi pět věcí 



2 Jako zátaras je k ničemu 

5 Zranění jde teda za mnou 

4 Všechno co je na tý kostce 

3 Přilákej dva zombáky 

5 Počkej, ale to ona může umřít ale 

4 No 

3 No může no 

1 Ten efekt se projevuje na ní no  a vždyť jsem říkal, že nemusí 

5 Nemusí, tak jo 

2 Takže dva pocaď 

3 Tady bych je vzal 

2 Oba? 

3 No vždyt jo, oni tam stejně chtěj hledat 

1 Jo 

3 A ne je vraždit 

1 Tak 

3 Jsou ze školy, nemáte podepsaný úkoly 

1 (Smích) A čelem ke zdi 

2 A to je asi všechno 

1 Počkej a ty jsi v kolonii? 

2 Já jsem v kolonii, ale já už nic nemůžu 

1 Nechceš odejít? 

3 Je tam moc velká spotřeba 

1 Ale za se kam no 

2 Já jsem chtěla do obchodu nebo školy 

3 Do školy pojď, tam na tebe čekaj 

2 Tam můžu no, když nebudu prohledávat, já bych teda prohledávala 

3 Můžeš prohledávat 

5 Ted si akorát hodíš na následky 

2 Takže chcípnu a bude 

5 Nebo jestli máš naftu, tak můžeš autobusem 

2 Mám naftu 

1 Jo počkej 

3 Dej někomu mop než odejdeš 

3 Hoď to zpátky tý (4) čarodějnici 

1 Smích 

2 Ona bude teď první, že jo 

1 Přesně a teď se přesuň 

1 A hopla 

5 Hopla 

5 Zkus umřít, to je katastrofa, jestli ta umře 

3 To je jedno katastrofa to tak jako tak 

2 Vy mi to přivoláváte 

5 Vona tam přijede a bude nemocná 

5 Naštěstí jednom jedno zranění 



1 M-hmm 

1 Přibude kapka krve 

5 Smích 

2 Já měla palivo 

1 Já nevím, proč si ho nepoužila 

3 Takže konec 

5 Hotovo 

Konec třetího kola 

5 Takže vyhodnoťte to 

5 Spotřeba potravin, zahoďte potraviny 

3 Čtyři 

5 Kontrola odpadu, to jsme se snad zbavili, sedm, že jo, pět dokonce tyjo 

4 Měla mop, tím mopem 

5 Každej dostane jeden ten, žolíka 

4 Počkat na každou postavu? 

5 Jo 

4 Cože? 

5 A teď to začne tyjo, docela dobře, nikdo se nehýbejte 

1 Ty máš taky jo  

5 Já se vyléčím 

2 Já si teď hodím dvě jedničky 

5 Autoléční 

1 Až ve svým tahu 

5 No to nevadí 

1 Jak jedno 

4 Jako jedno zranění jenom 

5 Nebo jiné postavy, takže vyléčím sebe 

4 Ještě jeden. Já mám tři postavy 

1 Nekecej, kdes to vzala? Vždyť si měla jednu jenom 

4 Se to rozmnožilo 

3 Nevrátila mi tu postava, když mohla 

5 A kdy se dělá ten efekt 

1 A morálka klesla ještě 

4 Si stejně myslíš, že umřeme, tak proč ti přidělávat starosti s tím 

  Smích 

3 To je týmový duch tady to 

1 Tak přidání zombií 

2 To nevypadá moc optimisticky 

1 Tohle nemusíme kontrolovat 

1 Počitadlo kol, prosím tě na dvojce 

5 Snad se dožijeme konce 

4 Smích 

5 Než začne, hodíme si kostkami teda 

1 Krize prvně 

5 Krize 



1 Na jídlo 

5 To je to jídlo 

3 

Hele dvě postavy hráčů s nejnižším vlivem jsou zabity ale kromě toho se neztrácí 

morálka 

1 Smích 

5 Nesráží se morálka? 

3 No tou smrtí jo samozřejmě 

Čtvrté kolo 

5 Hele tak kolektivní vina, mám zkoumat? 

5 Já myslím, že ne, stejně budeme umírat takže je to úplně jedno 

1 Já nevím, proč bych měl umírat 

5 Protože jakýkoliv zranění je smrt 

1 A proč bych si měl házet zranění 

5 To je pravda, takže nebudu experimentovat? 

1 Jo expermentuj 

  Smích 

1 A máme léky? Tam musíš dát za to léky 

5 Aha, tak to nemá cenu 

1 A to je jenom za zub 

5 Aha za zub 

1 No 

5 A mně hrozí zub taky při experimentování 

1 No samozřejmě 

5 Tak ne, nebudeme ,nechci umřít 

4 My taky ne 

2 Nechceš umřít teď, ale až potom (smích) 

5 Tak (3) křižovatku a jedem 

První hráč 

3 Křižovatku a jedem  a teď to zabiji 

4 Takže, no jako klidně 

3 Jenny Clarcková to je ta moje mrtvolka myslím 

4 Jo to byla, ta servírka 

3 Tak to je smutné 

1 Tak se to nestalo 

1 Kolik si tam dala? A když jich tam bude sedm, tak stoupne morálka 

4 (Smích) Tomu věříš, jo? 

1 Já mám tři 

5 Hmm tak to seš jedinej 

1 Já mám tři počáteční že jo 

5 Jo jídlo aha 

1 Ne nemám jen počáteční 

4 A co hledáme zbraně, jo, tak hledám 

1 Co ještě? 

4 Nic 

5 Hod si kostkou 



4 Umřu 

5 Podej sem kostku prosím Tě 

5 No ty seš docela zdravá (4) 

4 No jo, ale jestli si teďka hodím zub, tak jsme umřeli všichni 

5 No krásně si to zafixlovala 

1 Budeš házet i za mě asi 

  Smích 

1 Počkej, co to umí ten šmejd? 

4 Že zabije dvě zombie v jedný lokaci a hází si jenom jednou kostkou 

1 Budeš zabíjet? 

4 Jo 

1 Nechceš mě požádat o kartu? 

4 Já Tě teda jakože prosím 

5 Dej mi anonymní kartu nějakou 

1 Dostaneš dvě baseballky (smích) 

4 Tak počkat, kolik jich teda zabiju? 

1 No tři místo jedný 

4 Okej 

1 No i když, ale to je jedno 

1 Se píše dvě místo jedný, tak jestli se to dá spočítat jako tři místo dvou 

2 Můžu nemít žádnou kartu? 

5 Jako předmětů? 

2 M-hmm 

5 No, můžeš bejt bez karty 

3 To já už mám dva tahy 

5 Hele tady omrzlice 

2 Ty nemáš žádnou kartu, jo? 

3 No tím jak mi vymřely, tak jsem přišel o karty 

4 Počkej, nedávej to sem 

4 A budeme hledat 

1 Budeme loupit 

4 Jo a tohle bude taky za dva 

1 Kdo bude koukat? 

4 Ta holka? Za dva 

1 Víš, že musíš něco strefit nebo bude 

4 Nebo umřeme 

5 Já? Proč? 

5 Jo ona tam zůstane, jako? 

4 No 

5 Aha, to je pěkný a kam já mám chodit 

3 Něco zabij, tak máš hasák (smích) 

  Smích 

5 Já myslím, že hasák se mnou potáhne asi dlouho, já tady ukončím členství asi 

  Smích 

4 Počkej, ty jo? 



5 Kvůli hasáku 

  Smích 

1 Dobrý, tak to je asi všechno  

Druhý hráč 

5 Tak co teda 

4 Tě asi vyloučíme, mám málo postav 

1 Co mám říkat já 

4 Počkej kde jsi? 

5 Já jsem v obchodě, kolonii 

4 Dobrý, to se týká hráče v kolonii, kdo má ruce valník plný… každý v kolonii hlasuje 

1 To jste akorát vy dva 

4 Čte dál ..postarat sami 

5 Jsem proti 

  Smích 

4 Čte 

5 Počkat každý hráč nebo jen my dva? 

4 Každý hráč 

1 Každý hráč v kolonii 

3 Každý hráč 

5 Každý hráč a my hlasujem a pak nám přijede valník 

4 Smích 

1 Tak hlasujte 

5 Já jsme totálně pro teda proti teda 

  Smích 

1 Ten hasák Ti leze na mozek 

5 Já jsem naprosto proti jako 

4 Já taky 

5 

No ne, tak já se zeptám, já zařvu takhle do nemocnice  a do toho: chcete tady další 

hladový krky? 

3 To je nejhorší když to maj rozhodnout ti, co maj postav dost, co 

4 Dočítá—je nám líto 

3 Tak já jdu s nima (smích) 

  Smích 

3 Vem mě s sebou na náklaďák 

4 Dočte 

1 Takže proti, dobrý jo 

3 Lepší osud, než se nechat obklíčit támhle v nemocnice 

5 Takže já si, ono je to je to jedno 

1 Ty ses nekoukala, to je jedno (4) 

3 To nikoho už nezajímá, stejně jsme to viděli 

5 To tam je zase, co tam bylo benzín a 

2 Ty seš v nemocnici, jo (1) 

4 Léky, jídlo 

1 Jo 

2 Já jsem ve škole 



1 Ale můžeš přehazovat, víš to (1), ty dvě můžeš přendávat 

4 No jo já to vím  

1 A proč si to předtím neudělala? 

5 Takže co, takže za prvý tady, chce někdo vyléčit, chceš vyléčit? 

1 Vyleč sebe 

5 

Vyléčím sebe, auto , musím zůstat živej, živá. Co tady mám, přehodit kostky, to 

jedině ty dvě trojky, ale 

1 A ta jednička, ta tě tam netankuje, jo 

4 Ta jednička (smích) 

5 Vůbec ne, když mám tady mám hasák! 

  Smích 

3 K čemuž ti upřímně gratuluju 

5 Já přehodím tři 

3 Tak na co máš ten hasák, když tu jedničku přehazuješ? 

5 

Tak můžou padnout dvě jedničky další a je v háji, takhle ta jednička se tam.. No vidíš 

krása, tak teď za dvojku budu mlátit hasákem 

4 Budeš hasit jo 

5 Udeřil hasákem 

1 Tak si hoď 

4 Teď tě zabije a končíme 

5 Vidiš, jaký zabije, hasák! 

2 Tady jsou všichni pesimisti 

3 Ne realisti 

5 Jo, vítězství je na dosah 

  Smích 

3 Vítězství je na dosah hasáku 

2 Hasák to zachrání 

5 Takže tady ten strejda se podívá, co je hezkýho tady v tom krámě 

1 Snaž se někoho zabít hlavně 

5 No budu, tak to je dobrý, mám flintu, že jo 

1 Jo to je v pořádku 

5 Výborně, takže teda vystřelím na toho zombíka, zabijeme dva, budeme riskovat? 

4 Jo riskuj 

5 To víš že jo, (3) nás stejně odepsal, zastřelím ještě jednoho 

1 Ale to už bez pistole 

5 No bez pistole, no a byste věděli, tak já přidám poslední vůli, tady jídlo jo 

4 Ale jestli umřeš, tak je nám to úplně jedno 

1 A co krizová situace, to tě nenapadlo? (smích) 

5 Tam je taky jídlo? Vždyť jsi říkal, že máš tři 

1 No mám tři 

5 Takže já zkusím vystřelit na zombíka 

4 A to nemáš jako tři dohromady, ne? 

3 (4) ty jsi zase nenavařila, už nevíš na co máš tu kuchařku 

4 No jsem na to zapomněla, mám myslet na všechno 

1 Hlavně že jsi potřebovala další postavy, když nezvládáš ani tu jednu 



3 A už tu zmrznul! 

4 Kdo? 

5 Tenhle ten 

1 Takže konec 

3 Konec 

2 Kdybys experimentoval, tak jsi ho mohl vyléčit 

1 Ne to je jen za zub 

2 A já jsem zrovna chtěla hledat 

4 Ach jo, tak jsme umřeli, hmm 

3 Konečně 

5 A to jde sem? 

1 To je jedno morálka jde na nulu 

5 Jenže já byl svině a vyhrávám, když morálka jde na nulu a když jsem měl zbraň, víš 

4 To si děláš srandu? 

1 

A tys neměl zbraň (smích), tos byl svině, já měl, že mám mít nejvíc postav a vy jste 

se furt dobíjeli 

2 A co jste měli za ty úkoly? 

4 Aby tam byli nemohoucí 

5 Tak já jsem nevyhrál 

3 

Tak tys to sabotoval, tys to měl jo a pak se divíš, že ho obviňuju za hasák (smích) ale 

chtěl jsi vyhrát ne 

5 No chtěl, ale jsem přišel o zbraň 

1 No počkej ale máš mít jen jednu postavu 

5 Aha jen jednu 

Konec hry 

 

  



Skupina č. 3: 

 

Číslo hráče Promluva 

První kolo 

2  Helejte, čte motivační příběh ...kre, kverulanty 

  Smích 

2 Hmm 

5 To je super tyhle úvody, tam v tom rozšíření tohle nemáš 

2 Ty jo to je škoda, to je super právě 

4 hele má někdo vědmu? 

2 Hele já ne 

4 To je škoda 

2 Tak si můžeme říct, co máme za postavy 

4 Jo to je fakt 

3 Hele počkej ještě, (2) hoď si kostkou 

2 Jo 

4 Takže začíná (1) 

2 Začíná (1) 

5 Začni s těma postavama (1) 

1 Tak jo, já mám tady šerifa a ninju 

5 To bude u mě ten hasič, asi jo co 

3 Co kdo umí? 

1 

Šerif, když bude mít štěstí, tak si zabije dvě zombie i na jednu ránu a nemusí si házet 

následky 

3 M-Hmm 

1 A ninja taky vraždí bez následků 

5 H-Hmm 

1 Takovej bojovej no 

2 Super ninja 

1 (smích) taková bojová grupa 

2 

Já mám učitelku Lopezovou, ta ve škole může likvidovat jednu zombii za kostku a 

pak mám farmáře a ten může v obchodě při prohledávání si prohlédnout i vzít do 

ruku jednu kartu navíc 

3 M-Hmm 

3 

Jo, já mám sestřičku Taylorovou a taky pokud prohledává v nemocnici může si vzít o 

jeden předmět navíc a potom mám doktorku a ta může kdekoliv jednou za tah odhodit 

zranění nebo omrzlinu komukoliv  

3 Ale nerozumím, můžu komukoliv i když s ním není v lokaci? 

4 Ne musí bejt s ní v lokaci 

5 Není to tam napsaný? 

4 V téže lokaci, máš to tam 

3 Jo, to dává smysl 

4 

Takže já mám chemika, kterej za jedna plus že za útok 

počkat, přečti to (3) (jde pít čaj) 



3 Neumíš číst? 

4 Umím číst 

3 

Provádí-li Edward útok může jednou za tah odhodit kartu léky a její efekt se 

neprovádí a zabije tři zombie místo jedné a nemusí házet kostkou následků 

No prostě z léků uděláš jed na zombie 

4 No 

3 A oni ti nic neudělaj 

4 No přesně tak  

4 

A potom mám Broka, kterej padne-li při hodu kostkou následků smrt, bude mít 

normální zranění no 

3 M-Hmm 

4 A Brok nemůže být zasažen šířením infekce 

2 Umí aportovat? 

4 No to ne 

5 Ale může mít brokovnici 

  Smích 

5 A já mám hasiče 

2 m-Hmm 

5 

Ten může vzít čtyři karty v lokaci, ve který s nachází a pokud je z nich nějaká 

postava, tak si jí bere do ruky 

2 jasný 

5 

A studenta a ten může zkopírovat jakoukoliv speciální vlastnost člověka, kterej je 

s ním na lokaci 

2 M-Hmm 

5 

A ještě jinak jsme našel v pravidlech, že když si vybereš kartu s postavou, tak jí 

nemusíš hned zahrát, si jí můžeš vzít do ruky a můžeš jí mít třeba půl hry v ruce a 

zahrát jí 

1 Až se ti to bude hodit 

5 Přesně tak 

2 To je dobrý 

3 No to jo 

3 Tam jde o to, že ten hasič jakoby to má 

5 On to má navíc 

3 No to vím 

5 

Ale když tam máš pak třeba, že ti přijdou do kolonie dva bezmocní, tak ty je držíš 

v ruce, aby ti tam nepřišli 

4 M-Hmm 

3 Jako hasič víš o nich a zatlučeš je prknama 

2 To se vyplatí 

5 A všechny karty ale zamíchám zpět 

2 No 

5 No ne protože jsme původně hráli, že se ty hráči hráli rovnou, víš co 

2 No jasně jsme to tak taky hráli vždycky 

5 

Ale aspoň v tý nový je to právě kvůli těmhle vlastnostem, že si všichni berou ty karty 

do ruky 



2 

M-Hmm tak tam to maj zase jinak vychytaný, takže v tý první verzi jsou v těch 

pravidlech některý nejasnosti 

5 M-Hmm 

2 Hmm, tak jo fajn 

2 Tak asi jedem 

4 Jedem 

2 Tak můžeme začít 

První hráč 

1 Takže cože máme udělat, sehnat pistole a jídlo 

5 Hlavně musíme pobít nějaký zombíky teď 

5 Stačí vlastně jedna zbraň na postavu, že jo 

3 Na člověka 

5 Na člověka, tak 

1 Takže tohle může sem ne? 

5 Můžeš nebo si to můžeme předávat, když jsme ve stejný lokaci 

2 Tak si můžeme předat 

5 Tam na konci nebo v tý fázi kolonie tam se daj předat 

2 M-Hmm dobře, takže karta krize 

5 Co? Vlastně já čtu 

2 Jo a kartu krize otoč 

1 A já mám otočit tohle, že jo 

2 M-Hmm 

1 Tak co pak máme? Noční hrůza 

2 Podle počtu hráčů, ne 

5 Tak stop! 

1 Už? 

  Smích 

5 No, když je postava aktivního hráče v kolonii 

2 M-Hmm 

5 Koukejte, našel jsem tuhle přenosnou vysílačku 

2 Hmm pro co teda hlasuju? 

5 Já na to kouknu, co můžu přečíst. Dotčení hráči… 

1 Takže my hlasujeme proto, jestli chceme zachránit někoho nebo ne 

3 A zvedne nám to morálku 

5 A bude to stát tři kostky 

3 A když to neuděláme, tak se nic nestane? 

5 To ti neřeknu 

  Smích 

3 To je blbost, to bychom měli nějak to 

2 Tak budeme hlasovat ale 

3 Tak jestli teda pomůžeme někomu, jo 

5 

Musíme hlasovat, jestli použijeme ty tři kostky, mohlo by to tam bejt líp napsaný, 

jestli třeba někomu pomůžeme 

2 Jasně, já pacifista hlasuju pro 

3 Hlasuješ pro pomoc, jo 



1 Já bych taky hlasovala 

4 Já pro pomoc 

5 No tak už je to jasný 

3 Já ne 

5 Tři jsou pro pomoc, je to jasný, tak jo, tak musíme obětovat tři kostky dohromady 

4 Tak jo 

5 Já jsem pro, ať se obětujou ty, co byli pro (smích) 

  Smích 

4 Jo v pohodě 

4 A kam 

2 Kam je máme dát? 

5 Takže pryč, dáš si je vedle 

2 Jako na použitý, jasně 

5 Takže jste je dali dohromady 

1 M-Hmm 

4 Jo 

2 Jo 

5 Tak v tom případě jeden nemohoucí se přidá do kolonie 

2 To je super 

5 A stoupne morálka o jeden 

2 M-Hmm 

2 Hele nehrajeme tu verzi, že je můžeme sníst? 

  Smích 

5 Co? Sníst nemohoucí?  Ne (smích) 

2 Škoda 

5 Ale můžeš tam sníst koně možná 

4 Nene, nějakýho psa nebo člověka 

2 Ne takový nádherný zvíře 

4 To je jeden z těch následků ne nebo? 

1 No máme noční hrůzu a musíme sehnat spoustu jídla 

3 Cože? 

5 Ale může se použít u tohohlenctoho 

3 

Takže máme za úkol sehnat tolik jídla kolik je hráčů, takže pět jídel a pokud dáme 

dvě jídla navíc stoupne nám morálka o jedno 

5 Jenom připomínám jídla se tam dávaj dolů 

3 Jasně nemusí to bejt jídlo 

4 A ještě bych to promíchala 

3 Můžeš tam podstrčit něco 

4 No jasně, a ještě se to líp promíchá, protože… 

3 No jasně, než to bude vyhodnocený 

4 M-Hmm 

5 

Protože já vím, že minule mě to vůbec nenapadlo a dával jsem to tam lícem nahoru 

no 

3 Bylo jasný, že seš zrádce, protože místo jídla si tam dal jed 



5 No já jsem byl zrádce (smích) ale dal jsem tam ty jídla 

1 Takže já jedu, jo 

2 No hraj 

1 Tak jo já tady přidělám jedno jídlo ať máme do zásoby, tak a co bych tam ještě dala 

5 (Smích) no tak to je jasný 

  Smích 

1 Ne to se ještě musí kontrolovat ty 

5 Tam přijdeme o morálku, o dvě? 

1 M-Hmm 

1 Ještě že jsme si zvýšili (smích) 

4 No no no 

3 A hlavní úkol je taky, jo vlastně ne 

4 Ne úkol je, aby bylo taky jídlo 

3 No a nesmíš počáteční předmět 

2 M-Hmm 

5 No tak čtyřku 

1 Jo a házím teda jednou no 

5 No a máš jí tam? 

1 No 

5 Hážeš následkama? 

1 Jo ale jenom jednou, takže já si teď zlikviduju dvě zombií a 

2 Nic  

1 

Nic, štěstí šerifovi přálo, kde je zásobník? A Mike si taky zabije jednu a je tam o pár 

zombií míň 

5 M-Hmm 

2 M-Hmm 

1 A obávám se, že stejně nemůžu už nic dělat, já se vlastně můžu přesunout, co 

5 Můžeš se přesunout a ušetříš nám jídlo, který budeme potřebovat 

1 M-Hmm, hele já jsem... Tak já se přesunu ninju do obchodu 

5 Tak si hoď kostkou nebo použij benzín, jsou tam kolečka na to 

1 M-Hmm 

2 A tady měly být v lokaci ještě dvě zombií 

5 Kolik? 

2 Dvě 

3 V každý? 

4 Jo 

5 Podle toho plánu je to tam 

3 Aha 

2 Dohrálas? 

1 M-hmm 

2 Fajn 

Druhý hráč 

5 Když se to zaplní, tak se to uzamkne a nemůžeme tam chodit 

3 Nemůžeme tam přijít, jo 



5 

Můžeš odsaď odejít, když je plno a když máš plnou tady na tom vstupu, tak tam 

nemůžeš vejít 

1 Jsem zlikvidovala tři zombí, to je dobrý ne 

2 No, když tam seš tak je můžeš (3) … 

5 Ty tam můžeš jít dovnitř, když tam jsou čtyři, ale nemůžeš ven 

2 M-hmm 

5 A když chceš ven, tak je musíš nejdřív zabít 

3 No jasně 

5 A nemůžeš jít dovnitř pokud máš tady tři zombií 

2 

No tak dobře, tak já teda pošlu Lopezovou do školy, tak budu doufat, že nezmrznu, 

mám štěstí 

5 Omrzlina 

  Smích 

2 Já mám fakt štěstí na tohle to 

1 Proč si myslíš, že jsem obětovala ten benzín 

2 

Ne v pohodě, pohodě. Tak no použiju teda kostku a zabiju tam jednu zombii bez 

toho, že bych musel používat 

1 M-hmm jasné 

2 No 

1 Likviduj, likviduj 

2 Já přemýšlím, jestli by nebylo lepší jít, ne budu tady 

1 Chtělo by to sehnat brokovnice 

5 Na to je čas celkem 

2 Přesně tak 

5 Tam potřebujeme jídlo, nebo co tam je? 

4 Jídlo 

1 Potřebujeme jídlo 

5 To bude horší vzhledem k tomu, že potřebuje jídlo a jídlo 

4 Tři jídla, dobrý 

2 Já tam ještě přidám, když toho jídla máme málo 

4 A kolik karet můžeme přidat? 

3 Kolik chceš 

2 Kolik chceš 

4 M-hmm 

2 Tak do společný zásoby 

5 Kolik? 

2 Dvě 

5 To je dobrý, to je pěkný 

2 

Ještě přemýšlím, no dobře tak já použiju benzín a přemístím tam toho svého do 

obchodu no a končím 

Třetí hráč 

3 Už máme jídla dost, ne 

4 M-hmm 

5 To nevíš 

3 Já vím, že nevím 



5 Potřebuješ pět jídel tam 

3 

Já se přesunu sem se sestřičkou, tak já jdu do nemocnice, jo za benzín jsem se tam 

přesunul a za kostku prohledám a já můžu o jedno víc, jsem sestřička 

5 Nevypadáš na to (smích) 

1 O jednu víc? Takže si necháš obě, jo 

3 Můžu si nechat obě dvě 

5 Můžeš? 

3 Jo 

5 Jo 

3 

Můžu si prohlédnout i vzít do ruky o jednu kartu navíc, takže si nechám obě dvě, to je 

super, dva noví členové, vezměte vrchní kartu z balíčku postav a přidejte do své 

skupiny a figurky nasaďte do kolonie a přidejte jednoho nemohoucího a co kdybych 

to udělala až na začátku příštího kola 

5 

No můžeš si jí nechat v ruce, jak dlouho chceš tu kartu, nemusíš to udělat vůbec, 

můžeš si ji nechat a pak si to až zahrát 

3 A když mi umře postava, tak automaticky dostávám nového, ne 

5 Ne, až když ti umře jo ta druhá 

3 Jo 

1 A to pak máš jen jednoho? 

5 Dostaneš dvě karty a vybereš si jednu z nich 

1 M-hmm 

3 M-hmm 

3 Tak dobře, já to teda nepoužiju 

5 I když teda doufám, že si to nepletu úplně s těma pravidlama toho rozšíření, 

3 

Hmm ale... No dobře zaútočím na s tou sestřičkou na tu zombii, máte někde kostku 

červenou? 

5 Tady 

3 Nic, dobrý tak, a ještě mám doktorku, nikdo nepotřebujete nic vyléčit, že jo 

1 Byla tady nějaká, tady 

5 Ale on je v jiný lokaci 

3 Ty seš ve škole ne, nebo kde seš 

5 Bys musel ject 

3 

Já nechci do školy, tak já radši odjedu, já chci nějakou tu tu, tak já odjedu na policejní 

stanici 

2 No jasně 

5 To by se možná opravdu vyplatilo doject pro tu, no to je jedno 

3 A prohledám tam za kostku 

5 A použil jsi benzín? 

3 Jo použil, prohledám to tam, no můžete hrát 

Čtvrtý hráč 

5 Asi budeme muset někdo uklidit, viď, kolik tam toho je 

3 Mhmm 

5 

Sedm, asi budu muset já, protože mám nějakou nízkou kostku a oni maj míň, protože 

chtěli zachraňovat ty lidi, i když jsem teda spíš myslel, že hasič bude spíš zabíjet 

zombíka, tak ho nezabiju 



2 Ještě teďka si uvědomuju ty žlutý karty nemělo by se to hrát při každý 

5 No mělo, zapomínáte číst 

4 Smích 

3 A jo 

  Smích 

1 Ježíš to mi nikdo nepřipomíná 

5 

Hele já jsem na to taky vůbec nemyslel jako, tak možná bychom to mohli udělat tak, 

že si to rozdáme na začátku kola 

2 Jo o 

4 Jo 

5 A protože jí budeš držet v ruce, tak tě to bude napadat možná 

2 Jo 

4 Takže, počkej já uklízím, hele takže 

5 Ale jo možná jo, no 

1 No aspoň máš čas si to přečíst a spíš to ohlídáš 

2 M-hmm, to máš recht 

4 Takže já uklidím za tři? 

5 M-hmm 

1 To bys musela mít uklízeče 

4 No právě, a to hodim kam, sem? 

3 Jo 

5 Chceš poradit? 

4 Ne, dobrý tak, a ještě mám jednu kostku, kolik nás tam je? Dva, tři, čtyři, šest 

5 Dva odejdou 

4 Tak dobrý, já tam zůstanu a zabiju asi 

3 Jo doprčic, nic 

5 Co? 

3 Jsem ti mohl dát léky, abys zlikvidovala ty zombie 

4 Hmm 

3 Ty už jsou pryč 

4 Tak to nevadí, tak zlikviduju jednu, sice to nevyjde na stejno, počkej 

1 Za léky může víc? 

3 Za léky může zlikvidovat tři zombie 

1 (1 podává léky) 

4 Ale musíme být ve stejný lokaci 

1 No taky já tam mám šerifa 

4 Aha, dík 

5 No já nevím, jestli to tak jde, to bychom si museli vzít pravidla 

1 Počkat, když seš na stejný lokaci 

5 To jo, ale jestli nemůžeš jen v nějaký fázi 

2 Jako když seš v podstatě na tahu ty no (1) 

1 Ona si může vyžádat kartu (4) 

4 No to by si mohla vzít, ale spíš 

5 Tam je definováno jako kdykoliv ve stejný lokaci 

5 Může bejt no 



1 To je její akce 

5 No tak to jo 

5 Tak v tom případě není co řešit 

4 Jo, takže já zlikviduju za ty léky 

4 Počkej, tak kde jsou ty zombií, tady 

3 Počkej prosím tě akorát, kde si je vzala? 

4 Dva jedna 

3 Je lepší to dělat postupně 

5 M-hmm 

3 Takhle to bylo? 

4 Jo 

3 Jo, ber z každého toho vchodu po jednom radši, protože oni ti tam budou přibývat 

5 Budou přibejvat 

3 Tak ber tady 

  (4 bere) 

3 Tak 

5 Tak 

4 Jedna, dva, tři a házím tu kostku následků? nemusí, jo 

3 Dobrý 

2 To máš dobrý no, máš ještě jednu kostku? 

5 Tak jí dej kartu 

4 Ne já už ne 

3 Škoda že jsi to nepoužila to byla moc hezká karta 

Pátý hráč 

5 Tak já jedu 

4 Počkat, hele 

5 Tak já jedu hasičem 

4 Počkej, kde jsou ty pravidla? 

5 

Počkej musím bejt v kolonii, tak tohle na odvrácení krize, kolik je nás v kolonii, když 

odjedu 

3 To nejsou vyloučení, hráč, ještě jsme nikoho nevyloučili (4) 

4 Právě 

3 Ještě nemáme vyloučenýho, takže to se asi nenaplnilo 

2 Vyloučení vlastně probíhá za hlasování 

5 

Šest tam je, takže budou čtyři, tak se zbavíme jen dvou jídel, takže kolik je v krizi 

karet? (počítá) takže pět jich potřebujeme a o dvě víc stoupne morálka viď 

3 M-hmm 

5 Tak to tam dám 

3 A nechceš to? 

5 Co, nevěřím tomu, že jsme tam všichni dali to správný 

2 Paranoik 

5 Čoveče tak za béňo jdeme hasičem a jedeme teda, kde nikdo není? 

1 V knihovně nikdo není a na čerpací stanici 

5 Na čerpací stanici je taky zbraň myslím ne 



1 Jo 

5 Tak jedu na čerpací stanici 

3 S kým 

5 S hasičem za benzín 

3 M-hmm 

5 Tak a teď využívám svojí speciální schopnost, podej mi čtyři vrchní karty prosím tě 

5 Výbordelně, hm tak to je mi úplně na prd 

  Smích 

5 Tak, co teď, teď student pojede za hasičem, kde je kostka následků? 

5 Omrzlina 

2 Seš na tom tedka stejně jako já 

5 

Hmm. Ale jsem tam a ten zkopíruje tu jeho vlastnost, takže čtyři karty, to si nechám a 

to vrátím, výbordelně 

3 Ten student je dobrej no 

3 Kdyby zůstal v kolonii, tak mohl zkopírovat šerifa a zabít 

5 M-hmm ale mimo kolonii musí 

3 Aha 

5 

Tak hasič bere za trojku jednu kartu nahoře a budeme riskovat, dej tam ouško a dej 

mi ještě jednu (3), tak to jsem si nevybral dobře, ale dobrý, tohle dam dej... Počkat já 

jsem si toho nevšiml, tohle je zbraň! 

3 Co? Nůžky na manikúru 

5 Zapalovač 

1 Jo jo ten je dobrej 

2 To ani nevím 

5 Tak tam vrať prosím tě tuhle kartu (3) a zamíchej to a dolů jí dej 

3 Dolů jo 

5 Dolů 

5 

Tak student bere jednu kartu, co to je, hele to se hodí na omrzlinu, počkat kolik je 

dopadu? 

2 Já si myslím, že bude osm, devět 

5 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest v pohodě sedmej a pak je další kolo, takže to je 

v pohodě, takže léčím se a ještě prohledám, ne já budu útočit za dva, jedna je tam 

zombie, dvě tam jsou zombie, tak jednu zabíjím 

2 No tak počkej, jsme dohráli 

Konec prvního kola 

2 Konec ne 

4 Jo 

5 Takže kontrola 

3 Čtyři v kolonii, čtyři jídla 

5 Dvě jídla, polovina 

5 Krize 

4 Mám to zamíchat? 

5 Zamíchej to, nepočítej si to tam 

  Smích 



2 (4) nepodváděj 

3 No a teď nám to ukaž teda 

4 Jo, takže jídlo 

5 Jedna, dva hmm tři, čtyři, pět, šest 

3 Hmm, takže jsme splnili, ale morálku nám to nezvýší 

5 Takže víme, že máme zrádce mezi sebou 

2 Kam to mám dát 

5 Klidně sem, to je jedno 

5 Takže krizi dáš pryč 

3 Krize pryč 

5 Byla odvrácená 

3 Tak zombie, jo 

2 Tak za ucha 

5 Spotřeba potravin, odpadu 

3 Vemem to postupně 

5 Krizovka, přidání zombií 

3 Přidej zombii, tady dvě tady začíná už bejt veselo 

5 Odebral si tam jednu ode mě? 

2 Jo 

3 Tady přišla jedna, tady nic, tady jedna a tady dvě 

2 A hodíš kostkou za ucho 

3 Jo ještě, tak kde je kostka 

2 Jakoukoliv 

3 Jo jakoukoliv 

  Hází 

2 Takže přidáš 

3 Přidám 

2 M-hmm 

4 M-hmm 

3 To už nejde 

2 To prolomí teda 

5 Já jsem si hodil čtyřku teda ale tak 

2 Ten s nejnižším vlivem 

3 Umře student 

2 M-hmm student zemře 

5 Hmm ale 

2 To je smutnej příběh 

5 

Hasič si bude muset hodit, ale u něj je to jedno protože nebude umírat, když tam 

stejně nikdo další není, ne 

2 To je smutej příběh tohleto 

5 Stává se no 

3 Musíš si hlídat mrtvoly no 

5 Zase na druhou stanu já jsem si hodil čtyřku, tys mi hodil dvojku (3) 

3 Osud je hnusnej, nic se nestalo (druhý hod 5) 

5 Nic se nestalo a přežil jsem 



3 Ta zombie jde pryč nebo? 

5 No ta tam nejde 

2 Ta jde pryč 

3 Jo tak 

5 Ta se nažrala a jde pryč, všechny, co jdou jakoby navíc se hned zahodí rovnou 

2 Přesně tak 

3 A teď sem přidáme čtyři nebo tři? 

2 Kolik je tam členů, čtyři jsou tam viď 

3 Takže jeden nemohoucí plus tři 

2 Myslím, že dva by se tam měli přidat 

5 A student umřel, morálka dolů 

3 Jo 

2 Jo určitě 

3 A tak kolik jich mám teda přidat 

2 Mhmm 

4 Hmm 

2 Polovina 

Začátek druhého kola 

2 No a můžeš teda otočit novou kartu krize 

4 Tak jo, hurikán 

2 A začínám já 

4 

Takže nástroje podle počtu hráčů a jestli to nesplníme, tak každý hráč hodí kostkou a 

padne jedna až čtyři, jedna jeho postava utrpí omrzlinu, odstraňte všechny zátarasy ze 

všech lokací a odložíte-li o dva nástroje navíc tak se zvýší morálka o jeden 

2 M-hmm 

3 Mhmm, takže pět nástrojů 

4 Nebo sedm 

3 To se zas tak nestane, když to neuděláme, že jo 

5 No házíš si ne 

3 Jo následky 

2 Takže jsme asi všechno dokončili 

První hráč 

2 Takže můžeme hrát 

3 Pozor vem si tu 

5 Jo já to hlídám 

2 Já mám teda Lopezovou a Evanse a jsem ve škole a obchodě 

5 Jo 

2 Smůla, a ještě mi přidej jedno zranění 

5 Jo všichni si musíme hodit 

1 Áá to jsou blbý kostky 

5 Můžeš útočit šerifem 

1 Že jako neprozkoumám no, nenahrabu žádný předmět (ubrečeně) 

2 No nic no, já budu prohledávat ve škole, zkusím prohledávat za dvě karty 

3 Teď akorát nevím kolikátý hrajem kolo, asi takhle že jo 



4 Jo čtvrtý 

2 Ježíš 

5 Dávej si pozor ať neumřeš 

2 

Pokusím se, použiju teda knížku ta mi umožňuje, a bych si zvedl kostku o jedna a 

dobře teda, zabiju a použiju schopnost, takže já likviduju, léčím si omrzlinu, no teda, 

hmm to je smutným, to je smutný teda, v obchodě teda budu prohledávat a nedá se 

dělat nic jinýho, hmm. Tak jo, tak kdepak je obchod, tady, takže využiju schopnost, 

ták, hmm 

5 Co? 

2 Bída, to je fakt bída, takže ouško 

5 A můžeš si nechat dvě karty z toho pak 

2 Já vim 

5 Asi bys tam měl pak zabít nějaký ty zombíky, jo 

2 Já bych rád, ale 

5 Musíš je zkusit ukecat, jsou celkem hloupí 

2 Já bych je rád ukecal 

5 A nemůžeš ani odject pryč, abys před nima utekl 

2 Dobře no, tak já si vezmu tady ty dvoje, počkej, co jsme to chtěl 

5 Hele můžeš jednoho zabít a utéct 

2 Dobře tak dáme takhle, tak, no to je teda úplně výborný 

5 Každý musí mít zbraň a za každýho hráče dvě jídla, jo nebo jedno 

3 Jedno ne 

4 A zbraně 

3 Ne dvě jídla 

1 A ty se musej dát semka, jo 

3 M-hmm 

3 Deset jídel a každej musí mít zbraň 

5 Hmm tak to myslím, že máme docela problém 

3 M-hmm 

5 A ty si (2) nezabiješ žádný z těch zombíků? 

2 Já nemám kostky 

5 Aha 

2 No musíme najít a zároveň likvidovat, ne 

5 Ty seš nějakej sebevraždnej psychopat, ne? máš zklikvidovat všechny postavy, ne 

  Smích 

2 No vražedný tendence bohužel 

3 Tak si skončil? 

2 M-hmm 

Druhý hráč 

3 Tak se koukni na kartu 

1 Jo a tady to už můžu dát, pryč jo, nebo až na konci? 

5 Ne teď, už můžeš, na jeho tahu a on už skončil 

3 

A já jsem úplně v jeteli, tak já použiju, protože jsem si nehodil žádný pěkný kostky, 

na doktorku použiju prohledávání, doufám, že si něco prohledám 



5 Někdo by měl uklidit 

1 Já už vím, co bude dělat šerif 

2 Umírat? 

1 Nee, umírat nebude aspoň doufám 

3 Nic no, si můžu otočit, ale mohl bych, aby byla sranda 

1 Mohl bys hrát za darmožrouta 

3 

Mohl bych zahrát dva nové členy, vezmu si novou postavu a přidám jednoho 

nemohoucího do kolonie 

5 To bude hezký tohle, my tu všichni chcípnem 

2 To v každým případě 

5 Hele tuhle kartu bys asi měl dát do odpadu 

3 Jé, aha do odpadu, jo? 

4 Jo 

5 No, když si jí hrál 

3 Tak jo a mám knihovnici 

5 V knihovně máš určitě dvě karty, ne 

1 Ale události se tam nedávaj do odpadu, ne 

3 Události asi, já nevím 

1 Já mám pocit, že se nedávaj 

3 

No to je jedno, tam sem prohledával a tam mi zbyly dvě kostky, který mi jsou úplně 

k ničemu 

5 Proč? 

3 Protože, no a můžu uklízet, když nejsem v kolonii? 

5 Ale teď už tam vlastně jsi i když s ní hrát nemůžeš 

3 A můžu s ní uklidit teda 

5 Já myslím, že asi jo 

3 Tak dobře, jdeme uklízet, kolik pět? 

2 Tři 

3 Tři a můžu za tu druhou ještě uklidit 

5 Určitě 

2 No za kostku 

5 Za kostku 

3 Tak k čemu už to je jako 

2 Anebo můžeš zřídit zátesy, kdybys chtěl 

5 M-hmm 

3 Zátaras? 

5 Taky za kostku 

3 To je jedno, tak jsem uklidil 

2 Záleží, co se ti chtělo 

5 A to uklizení se teď hodilo 

2 Tady to bude větší psycho 

3 Já jsem teda skončil 

2 Hele (1) tohle musíme asi zlikvidovat 

1 No já vím 

5 Mně asi umře třetí postava jen tak mezi nám 



2 Aha 

Třetí hráč 

4 Tak jo, takže, já tohle dám sem, tak a já jsem si neházela, takže já s tím chemikem 

2 Dohrál jsi (3) 

3 Jo dohrál 

2 A nepřesouval jsi se teda 

3 Nepřesouval 

2 Dobře 

5 Škoda, škodička 

3 Ale chtěl jsem 

2 Těšil jsem se no 

4 A já jdu do tý knihovny, kde je tahleta, tak jo, dobrý 

3 Nic 

4 A prohledávám 

5 Myslím, že pravděpodobnost je mizivá 

4 A jednu jo 

3 Jedno, ale jestli chceš tak si za to ucho můžeš vlézt a podívat se na další karty 

4 Nene to je dobrý 

3 Tak pozor síla hudby hele 

4 Vždyť jsem neprohledávala 

3 Teď jsi prohledávala ne 

4 Jo takhle no 

3 Jo, převracíš… vrhne slzy do očí 

5 Tak to hraješ fakt hrozně 

4 Jo no 

2 To chce trénink 

3 Tak dvě možnosti 

1 A není tam pes? 

  Smích 

3 Buď večer...  Spirituál o.. 

5 My umřem (hláskem) 

  Smích 

3 Tak se rozhodni, jestli chceš hrát večer nebo ráno 

4 Aha asi spíš ráno 

3 

Dobře tak každý hráč i vyloučený bude mít v příštím kole k dispozici o jednu kostku 

navíc 

5 Pecka 

1 Dobrý 

3 Vidíš, co dokáže spirituál 

5 Tos nám hezky zahrála 

4 No 

5 A to druhý bylo, že se nic nestane, ne 

3 Ne vzrostla by nám morálka 

1 To taky není špatný 



5 M-hmm tak to byla hodně dobrá karty 

4 Takže já mám, já jsem prohledávala s tím psem 

5 

Já tohle dám jsem, nebo byly jsme na pětce? Jedno kolo máme za sebou, takže 

musíme bejt na čtyřce a nejspíš jsme si nepopojeli 

2 Jo bylo pravda 

5 A tohle jsou vyhozený karty a ty dám taky sem 

4 Tak jo, teď je otázka… 

2 Tam taky potřebujeme doplnit nějaký nástroje 

4 Teď ještě s tím Brokem půjdu do, já bych potřebovala jít sem 

5 Potřebujem no (2) 

1 (Smích) tak já mám jednu kartu v ruce 

3 Já jsem sestřička, mohl bych ti, já tě neuzdravím, doktorka tě může když tak uzdravit 

4 Ne ne, jakože tam k tobě půjdu a přijdou tam dvě zombie a ty to neprolomí 

3 No tak dobře, tak tam běž 

4 Jo 

3 A můžeš zabít zombí ne 

4 Jo hele může 

5 Jdeš sem se psem 

4 Jo 

5 Jo se psem musíš házet 

4 Se psem musím 

5 To je zase kamioňák, kterej nemusí házet 

3 Může pes jezdit autem? 

5 Může, může řídit a mít brokovnici 

  Smích 

2 Může všechno 

5 Ale pes neumře, ale zranění 

4 Nevadí a buď to ji tu zombii zabiju nebo budu prohledávat 

5 Máš dvě kostky, můžeš zabít i prohledávat 

4 Asi teda prohledávám, zbraň, zbraň 

3 (4) tady v nemocnici nenajdeš zbraň 

4 To je jedno 

  Smích 

4 Tak co já vím, třeba nějaký skalpel 

3 Ne ale tady máš napsaný jako co tam můžeš najít 

4 Jo já vím no 

3 A zbraň tam nenajdeš 

4 Hmm to bych musela do tý policejní stanice no 

1 Já bych taky prohledávala ale obávám se že ehm ehm 

3 A co ještě (4) 

4 A budu tedy asi zabíjet a asi zabiju tu zombii, tak, dobrý 

3 Takže mrtvá jo 

4 Jo 

3 Fajn 



2 Zbraň jakoby seženeš na čerpací stanici? 

5 Cože na čerpací stanici? 

2 Najdeš zbraň 

5 To je normální v Americe 

3 Pod pultem má brokovnici každý prodavač ne 

5 Bůh ví, kolik tam bylo těch, co je chtěli přepadnout (smích) 

2 Ale jo klidně 

5 Nebo to jídlo ve škole 

4 Takže konec jo 

Čtvrtý hráč 

2 Když jsme byly na ?, tak jsme viděli, že na čerpací stanici indián měl úplnej arzenál 

4 Moment já jsem měla už tuhle kartu 

5 Tak si vem tuhle a tuhle si zapomněla vyhodit 

4 Já jsem jí zapomněla, to bylo úplně to 

5 Tak povídej 

4 Ty máš, aha 

5 Jenom hasiče (smích) 

4 Dobrý 

5 Tak můžu hrát jo 

4 M-hmm 

5 

Takže já si vezmu ty čtyři horní karty z tý čerpací stanice a budu doufat, náhodou je 

tam celkem hodně zbraní v čerpací stanici 

3 Smích 

5 Já prohledám, nevyšlo to! No já jsem chtěl zaútočit zapalovačem 

5 Já zahraju spíš tohle, kdyby umřel 

5 Tak dej mi, dej dva nemohoucí do kolonie a mě dej dvě postavy (3) 

3 No super (ironicky) 

4 Tady asi nemáme jídlo, co 

3 Dej mi to 

5 Co, jo nemohoucí promiň, to mě nenapadlo 

1 To je hardcore scénář nebo normální? 

5 No normální 

1 Aha 

5 Tak mám maminu v kolonii a uklízeče 

2 No uklízeč se hodí 

5 

M-hmm až v dalším kole, což je průšvih, protože tam bychom museli přidat dvě věci, 

že 

2 No tam jo 

5 

Takže to nesplníme stejně, takže v tom případě, já použiju a přehodím si tu jednu 

kostku 

3 Jsou to oni? 

5 

Jo, přehodím si tuhle jednu kostku a za tuhle jednu kostku zaútočím na zombíka na 

jednoho 

1 A má cenu tam něco přidávat, když je tam jedna karta? 



5 Nemá, a právě proto jsem tohle zahrál 

1 M-hmm 

5 Omrzlinu mám, takže já umřu, já stejně umřu, umřu, protože dostanu… 

3 Ty seš na čerpací stanici jo, já tě neuzdravim sory 

2 Čerpací jo 

5 A kde seš ty 

5 Já zabil jednoho zombíka, takže já můžu z čerpací stanice pryč a můžu přiject 

3 Můžeš ke mně na policejní stanici, ale já tě uzdravím až ve svým tahu ne 

5 Což je stejně po konci kola 

2 M-hm 

5 Tak je to jedno 

3 Stejně umřeš, tak sory 

2 Jedině 

3 Že bych ti dal lék 

1 Já nemám čím, že jo 

5 No, kdybys měl lék, tak mi ho můžeš dát 

3 Tak tam za mnou přijeď, já ti dám lék, jestli to přežiješ 

2 Anebo pojď ke mně 

5 Jo počkat někdo umřel, kdo, morálka měla jít o jedno dolů 

1 Ne to už je dole 

2 To hlídáme neboj 

5 Tak kdo má lék, kdo mě teda vyléčí? 

3 Když za mnou dojedeš, tak tě vyléčím 

5 Dobrý tak jedu na čerpací stanici a... (hází) ušetříme léky (postava zemřela) 

  Smích 

2 A kam si šel? 

1 No akorát, že postava s nejnižším vlivem 

5 Na čerpačku 

5 Takže morálka jde dolů a šíří se ta infekce 

3 Jakto? 

5 Je mrtvej, dej ho pryč 

3 A kde se šíří? 

2 Tak šel na čerpačku 

5 Na čerpací stanici si myslím, u tebe 

3 U mě? Tak já si musím hodit? 

5 M-hmm 

5 Hmm tak už mám jen dva zase  

2 Mhmm 

5 Já jsem skončil no, no hraj 

Pátý hráč 

1 Tak ninja zabije jednoho zombíka 

5 Ty si zabíjela zombíka? 

1 No 

5 V pohodě 

1 To víš ninja, ninja bude drsnej, ninja si půjde ještě prohledávat 



5 Může se pak taky stát, že ninja pak bude mrtvej taky 

  Smích 

3 Kde seš (4) s tím chemikem, že bych ti dal léky 

4 V knihovně 

3 V knihovně? 

4 M-hmm 

3 Tak já tam za tebou dojedu 

4 Proč? 

3 Dám ti léky a ty zabiješ zombie 

4 A kdo ti řekl, že nemám léky 

4 Já je mám 

3 Ty máš? 

4 M-hmm 

1 No to je dilema, no že by to byla skvělá karta 

4 No proto jsem tam nejela a chtělo by to nějaký plány 

3 No jo, ale to je, tak co 

4 Co 

3 Nic, já za tebou nemůžu do tý knihovny, tam zas budou ty zombie 

1 To je dilema, přehodit si kostku s jedničkou už hůř dopadnout nemůžu (smích) 

5 Můžeš dopadnout stejně 

1 Smích, to jo, může dopadnout stejně, tak nic no 

5 No stejně asi za chvíli máme hladomor 

1 Hladomor a bordel, jsme v depresi a nemáme co jíst 

2 A nemáme zbraně 

1 Ale někteří se snaží 

5 A někteří jsou mrtví 

3 Aha, hmm, tak to máme docela problém 

5 Potřebujeme jedno jídlo 

3 Jedno jídlo 

1 Já stejně nemůžu nic lepšího dělat, takže 

3 Ty jo to je slušný 

5 No počkej jsi v kolonii? 

1 Jo šerif tam je 

5 M-hmm 

5 Další jídlo nemáš, jo 

1 No ne, tak šerif uklízel 

3 A nemohla si radši někoho, jo nemůžeš zabít 

5 To je jedno, budeme mít hladomor 

1 A šerif může jet někam na vejlet, ne ještě 

2 No mohl by 

3 Ale musíš si hodit kostkou 

1 Já vím no, šerif to riskne 

3 A pomůžeme si? 

5 No nepomůžem, to by musel odject dva 

1 Hmm 



4 To jsme projeli tohle kolo, no 

5 Asi umřeme no, támhle půjde morálka dolů. Máme pod hlavním úkolem už něco, jo? 

3 No někdo tam něco strčil 

5 (1) si hledala? 

1 No já už nemám čím hrát jako 

3 Tak konec jo? 

Konec druhého kola 

3 Takže jídlo? 

5 Spotřebování potravin 

3 Tak jak je to s tím jídlem, když nemáme 

5 Tak když to tam není, tak to necháme a dáš tam konzervu 

2 A ubírá morálku bohužel 

5 Jo každý kolo ubírá morálku 

2 M-hmm 

5 Ano 

2 Takže morálku dolů 

3 Už teď? 

2 Tak morálku dolů, bohužel potom... 

5 To je hloupý, že by se toho nedalo zbavit 

1 Nedá se toho zavit? 

5 No nemaj to tam popsaný 

3 Aha tak to jsme nesplnili samozřejmě 

2 Hmm a musíš vyhodit tam 

3 Někdo se snažil, ale nestačilo to 

5 A druhá karta je lék 

3 Tam byly dvě karty? 

5 To bylo pod tou krizí 

3 Aha, tak to tam někdo dal špatnou, a co se stalo? Přišli jsme o všechny zátarasy 

5 

Takže každý z hráčů hodí kostkou do jedna až čtyři jeho postava utrpí omrzlinu, 

odstraňte všechny žetony zátarasů ze všech lokací 

3 To nemáme, tak si hoďte 

2 Tak jdeme na to 

3 Jedna až čtyři? 

5 M-hmm 

2 Omrzlina 

5 Já mám omrzlinu 

4 Čtyři 

1 Taky omrzlina 

3 Ale ta moje si jí hned vyléčí 

5 No to je chytrý 

3 Jsme v řiti 

5 Tak tady nic, a ještě ty ucha 

3 Tak já to vezmu takhle odzadu 

3 A dáme zombíky, sem, sem 



2 A ta morálka? 

5 No jako hasič umřel 

2 Ale to jsme dávali ne? 

5 Jo vlastně dávali, tak ho dej dolů 

1 To až příště ne 

4 A kde je teda lékařka? 

3 V policejní stanici 

3 

Hele tady máme problém poněkud, tady dáme čtvrtou zombií, to je ještě dobrý a teď 

pozor sem mají přijít dvě zombie, takže přišla jedna a druhá někoho kousla 

5 Asi ten, co má nejmíň životů teda vlivu 

2 Já mám dvanáct 

1 Takže je mrtvej 

2 Umírám  

5 Dvanáctka umírá a ty si hodíš za šíření infekce 

3 Takže morálka jde dolů 

2 To je veselý ti řeknu 

1 A tady vlastně nikdo jinej není 

2 A morálka dolů 

5 Už jsem jí dal 

1 A tady si můžeš říct, že buď chcípněš nebo si hodíš 

5 Přesně 

2 To je strašně optimistický 

5 Všichni tu chípneme (hláskem) 

1 Takže ninja je mrštnej, ninja se vyhnul 

5 Viděl ty viry a začal skákat 

3 Takže sem dáme kolik 

5 Támhle se hodí kostkou ještě 

3 Kde 

1 A ty ucha už jsou pryč? 

3 Ne nejsou 

5 Takže dvouma kostkama 

5 Tak pojď 

3 Já? 

5 Jo mě si taky jednou zabil (smích) 

3 Šest a dva 

5 Takže jeden tam jde, jeden nejde 

3 Aha, takže ninja je mrtvej 

1 M-hmm 

3 A tady jde ještě do školy, tak já zase hodím do školy, jo 

5 M-mm 

3 Dva, to je dobrý 

1 Ty jo to je hodně drsnej scénář 

3 No to je 

5 A ještě dát morálku za ninju 

3 No dobrá morálka na dvojce 



5 Já myslím, že tohle kolo končíme 

3 Hele ale nebojte se, zahráli jsme si spirituál a dostanete kostku navíc 

5 Jé čtyři kostky 

4 Jako vážně? 

1 A já mám jen tři kostky ne, když mám jednu postavu 

5 No jasně úklid 

3 

Krizová událost neplýtvej, musíme dát tolik jídla, kolik je počet hráčů čili pět, pokud 

tu uděláme tak přemístíme všechny karty jídel z odkládacího balíčku do balíčku 

odpadu, nechápu a morálka klesne o jeden stupeň, jo, když to neuděláme 

5 M-hmm 

2 Když to nesplníme 

3 Takže když nedáme pět jídel, klesne morálka a budeme všechny… 

5 A budeme mít takovejhle odpad 

3 Budeme mít tolik odpadu, ne jenom jídlo tam bude 

5 Dobře, tak půlka z toho 

3 No tak to teda nevím jako (smích) 

2 Tak musíme no… 

4 A počkej, když tam dáme o dvě víc, tak stoupne morálka 

5 

Já můžu nakrmit v kolonii dvouma žetonama jídla, sice to bude stát bolavou pětku, 

ale můžu 

1 Já mám tři jedničky, co s tím 

3 No leda uklízet nebo stavět zátarasy nebo co by ještě mohla 

5 Zátarasy no 

4 Přilákání 

Začátek třetího kola 

První hráč 

3 Já začínám, můžu začít? 

5 Jo, takže na, čti mu (2) 

3 Tak já si v první řadě vyléčím tu omrzlinu 

2 Bože to snad ne (smích) 

3 A teď to tam za trojku prohledám 

5 Jednu? 

3 Jednu no 

5 Já bych tyhle tři kostky přehodil 

2 Stop hele (3) 

3 No 

5 Tak jo 

2 Když kterýkoliv z hráčů 

2 Aha, jo, jak jsi unavený, strach ti už několik dnů nedovolil... Proč nevyužít……; no 

3 Takže si jdu lehnout, jo? 

2 No máš v podstatě… 

5 Máš na výběr (smích) 

3 Buď si lehnu nebo ne 

5 Buď si lehneš nebo umřeš 



2 V podstatě karta, která mi trošičku…(přemýšlí) 

5 Ty nás napínáš 

2 

Hele vidím jako jedinou možnost no, ale spíš ještě přemýšlím (přemýšlí), dobře, 

takže máte možnost, my všichni máme možnost 

5 Hlasovat, jestli se (3) prospí nebo ne 

3 Budete hlasovat o tom, jestli si mám lehnout? 

5 A já říkám, že ne, budeš makat 

2 No ne tak každý hráč se může rozhodnout, zda bude spát 

5 Každej jo? 

3 Každej? 

4 A když se půjde lehnout, tak co? 

3 Asi si odpočineme a zvýší se morálka 

5 Nebo sem přijde zombií 

2 Všichni se můžeme rozhodnout, jestli si prostě lehneme, jako každý za sebe 

5 Každý za sebe, tak já počkám až se rozhodneš ty (2) 

  Smích 

2 To je blbý tohle, protože 

5 Jako je to cheatování (smích) 

2 To je cheatování (smích) tohleto 

5 Zase bychom se asi měli logicky rozhodnout postupně, tak jak od (3) dál 

2 No 

5 Takže (2) by měl bejt poslední a on jedinej ví, co má 

2 Mhmm 

3 Tak já si nejdu lehnout, já budu pracovat 

5 A jakoby hráč nebo postava? 

3 Takže já nejdu lehnout, co ty 

4 Nejdeš 

3 A co budeš dělat za sebe? 

4 Taky nejdu 

5 Já bych si lehl, já si myslím, že stoupne morálka, protože budeme jako v pořádku 

1 Já si jdu taky lehnout 

3 Flákači 

2 

Takže ty si lehneš a ty taky, dobře, hele tak v tom případě odložíte všechny své 

kostky a můžete odstranit po jednom žeton zranění z každé své postavy 

5 No tak omrzlina dobrý 

1 Jeden za tu omrzlinu, jo 

2 M-hmm 

3 Ale nebudete hrát vůbec 

4 Ale hrát můžete ne 

5 No asi ne 

1 No můžeš ale jenom za to, co máš v ruce 

5 

Jo kostky jasně, tak karty asi můžem a můžu použít kartu přehození kostek, když je 

nemám (smích) 

2 Nemůžeš, můžeš jen ty akce, který nejsou spojený s kostkama 



4 Jo 

3 A to je docela blbý zrovna, když máš kostku navíc 

3 

Tak počkej já jsem ještě neskončil, jsem zatím řešil jen tuhletu ženskou, (4) chceš 

lék? 

4 Jo, ale ty se ke mně nedostaneš 

3 No my jsme spolu v nemocnici tam 

4 Jo počkej, tak chci lék 

3 Chceš lék? 

4 Jo chci, tak na 

5 Ale můžu někam ject, ale zase tyhle dvě postavy jsou na to, aby byli v kolonii 

3 

A ta doktorka musí někoho zabít, a ještě ne vlastně ale jo už jsou tam čtyři zombie, že 

jo 

5 M-hmm, čtyři zombie 

3 

Nic dobrý (hod), on pojede pryč, tak no, jo já mám vlastně tu knihovnici, ale já tam 

nemůžu, že jo, se nemůžu přemístit s knihovnicí do knihovny 

5 Proč bys nemohl 

3 Protože tam jsou tři zombie 

5 Už je tam plno, no to nemůžeš vject 

3 Nemůžu tam zaject 

5 Tam jo, odkad jedeš, ale ne 

3 Zpátky nemůžu 

5 Jo 

3 Aha 

5 

Nemůže do knihovny vject, když bys byl v kolonii a vstup dva nebo kolik by byl 

celej obsazenej 

3 Dobrý, tak já s knihovnicí do knihovny, protože tam může prohledávat, tak 

5 Ale umře ti jo nejspíš 

2 Proč 

5 Protože teď nemůže odject pryč 

3 Já vím, ale tam zabiju zombii nebo oni tam přijdou dvě a ona mi umře aha 

5 Přesně 

3 

To je blbej nápad, jo díky, tak nic, tak já se ještě rozmyslím, to je fakt to bych asi 

umřel, a navíc ona nemůže moc vraždit, to je v pytli, tak já s tou sestřičkou teda 

prohledám tady ty za tu pětku 

5 Dneska nám to nějak nejde 

3 Vůbec, hele my tam si taky umřem, viď 

4 Všichni už asi umřou 

3 

Všichni umřou, no to je jasný a dám dvě jídla, aby nebyl zase další hladomor, i když 

ono už je asi stejně po, to už nemá skoro cenu viď, protože nám stejně klesne morálka 

na jedničku a jsme v čudu 

5 Tohle nevyhrajeme 

3 To jsem ty dvě jídla aspoň mohl dát sem, ale to už bychom asi taky nestihli viď 

5 Nestihnem, pokud nemáme každej zbraň 

3 Já třeba nemám zbraň a v nemocnici nenajdu 

5 Já mám zbraň, ale je mi na nic 



1 Já taky nemám 

3 Tak já se teda, jsem v pytli úplně 

1 By mě zajímalo, jak se to dá všechno stihnout 

5 Jsme měli smůlu na začátku, jak jsme umírali a šla nám ta morálka dolů 

3 Tak já si ještě hele za dvě ucha prohledám tady to 

1 

Já třeba nemám žádnou kartu se kterou jako hrát a je fakt, že tentokrát mi to zase 

padlo 

3 Prohledám tu nemocnici 

1 Akorát bych tam radši ještě něco dala 

3 

Čtyři karty a jednu musím vrátit, že jo no a teďkon, hele teda já mám dvě kostky, 

který mi jsou k ničemu a můžu tak maximálně uklízet 

5 No tak ukliď 

4 Jo ukliď 

5 Koneckonců pak tam budeme mít hodně bordelu 

4 Právě 

2 M-hmm 

3 Jo, protože tohle nesplníme, že jo 

5 No já nevím, můžeš to splnit, jestli máš dost jídel 

3 Jako myslíš, že pět jídel mám tady na ruce 

4 No jako seš na začátku kola 

5 Seš první 

3 Aha to je pravda vlastně 

4 No na začátku jsi 

3 Nechcete mi někdo dát zbraň? 

4 Počkej a vy tam můžete dávat ne 

5 No ale já nemám jídlo 

4 Mm (smutně) 

4 Takže maximálně tři 

3 Jenže já už nikde nic neprohledám, dejte mi nějakou flintu nebo umřu 

5 

Já ti zbraň klidně dát můžu, ale vzhledem k tomu, že jí pak nebudu mít já, takže je to 

stejně jedno 

3 No jasně když nemáš dvě 

3 Hmm no a v knihovně nenajdu, tak co s tou kostkou, mám nějakej zátaras 

5 Máš kostku nějakou? 

3 No kostku navíc 

5 Tak udělej zátaras 

3 Tak jo, já bych vlastně mohl tady 

5 Udělej u sebe, kde jsi? 

3 V nemocnici si udělám 

5 No 

3 A oni my tam přijdou, jsou tam dvě ucha, pokud se s nima pes nevypořádá 

2 Smích 

3 Tak je to na tobě pse (4) 

Druhý hráč 

1 Ale tam se jenom háže, jestli tam přijde, ne? 



3 Kdybys potřebovala můžu ti dát léky (4), chceš nějaký léky na ty zombie? 

4 No dobrý 

3 Jo počkej já si musím vzít kartu 

5 Jsem neměl chodit spát 

4 Takže asi, takže zahraju léky a ty tři zombie se odstraní 

3 M-hmm ten byl dobrej 

4 Dále si zahraju další léky tak a umře mi pes 

5 To bylo chytrý 

4 Teď vezmu, jako vyložím si tohle a už jsem v tom obchodě, počkej 

5 No můžeš si v obchodě brát dvě karty 

4 No tak teď už je to jedno 

5 Ale v obchodě nejseš 

4 Právě, takže ale co udělám jo, že použiju 

5 Ale počkej jela jsi už tím svým v knihovně, co máš? 

4 Ještě jsem právě neprohledávala, to právě chci teď, že prohledám 

5 No ale tak ty s ním můžeš teď ject jo, ale ty jsi už zabila ty tři zombie, tak nic 

4 Nebo počkej můžu jít do obchodu a tam je jídlo 

5 To jo, ale tam bys musela zbít jednoho zombíka, a by tě nezabil pak 

4 

Hmm tak počkej, takže já použiju ten doping, to je sem a změním si to na útěk, to je 

jedno a pojedu do obchodu no a budu doufat, že mě to nezabijem, kde je ta kostka, 

dobrý 

5 V pohodě 

4 Takže zabiju tu zombii, to je tímhle tím 

5 Tu speciální tím? 

3 Tu už použila 

5 To máš jen jednou za kolo 

4 No právě 

5 Tak zabij zombíka normálně no 

4 Takže zabiju zombíka 

3 A hodíš si kostkou 

4 Omrzlina, proč ne a prohledávám 

5 A můžeš si to tam prohledat a vezmeš si dvě 

4 Tak, aha, takže a teď hledám. A teď to bude všechno nebo nic, takže to dáme sem 

3 Hele má to cenu? 

4 Tak ještě to můžu dát do kolonie 

3 No, jak myslíš no 

5 V kolonii je jídla asi dost momentálně 

3 A počkej, hmm 

5 A já teda z kolonie teoreticky můžu odjet 

3 

Jo v kolonii je jídla dost, spíš ten hlavní úkol, když nesplníme klesne morálka a jsme 

v čudu no 

4 

Jo a teď mi zbyly tyhle dvě kostky na nic, takže s tím Brokem nemůžu nic zabíjet ani 

prohledávat, takže buď to, no nevím 

5 No tak počkej, tohle já stejně nezahraju asi, jak to, tak vypadá, vem si tuhle kartu 



4 Jakto? 

3 Nemá kostky, šel si lehnout 

3 Zašíváci 

4 Já to přehodím třeba na pětku 

5 To přehodíš všechny kostky 

4 Jo aha, všechny? 

5 Který nepoužiješ, takže tyhle dvě jedničky si přehodíš 

4 Na jedna a šest 

1 Tak se můžeme přesunout 

5 Můžem no 

4 A teď můžu prohledat nebo si 

5 Můžeš si to prohledat ten obchod znova klidně za kostku 

3 Za tu šestku 

5 M-hmm, jestli chceš no 

4 Taky jsou tam léky takže 

3 Já bych ti léky dal, chceš léky 

4 No počkej s těma lékama se můžu vyléčit 

5 Léčit se můžeš i v příštím kole, i když těžko říct, mít dvě zranění je už blbý 

4 No ale zase jsou tam léky na třetím místě, tak čistě teoreticky 

5 Ale v obchodě máš taky léky 

4 Tak já to asi prohledám, přijdou tam dvě zombie a já umřu 

3 Neumřeš, pes neumře 

4 Umřu, protože jsem nejslabší a tam přijdou dvě zombie 

5 Ale pes nemůže umřít 

3 On neumře 

4 

Ale já myslela s těma zombíkama, jsme tam dva a zombíci tam přijdou a máš tam 

čtyři ucha, takže oba dva umřeme 

3 Myslíš, že oba umřeme, asi jo 

5 To se ti vyplatí přejet no 

3 Odjeď 

4 Tak jo, já pojedu do knihovny  

3 Na čerpací stanici nebo někam kde máš najít zbraně 

5 Čerpací by byla nejlepší, oni tam prodávaj ty zapalovače 

4 Tak a když se přesunu tak se to nepočítá 

3 Hoď si kostkou 

5 Hoď si kostkou následků 

4 Jo, dobrý 

3 Nic 

4 A prohledávám 

3 Ale za ucho ne, už nemáš kostku 

5 Má 

4 Mám kostku 

5 Jednu si přehodila 

3 Jo 

4 No dvě, ale… dobrý, hele to jsem možná dáme 



5 Máš benzín? 

4 Nemám, a to je vše, můžeš hrát 

Třetí hráč 

4 Jo počkej, počkej  

5 A můžeš jí zahodit, já nic dělat nebudu 

4 Tak já je nahodím obě dvě, ještě z minulého 

5 Tak já si vezmu kartu na tebe (1) no 

Čtvrtý hráč 

1 

No já se maximálně můžu přesouvat, taky jinak nemůžu nic dělat, má smysl se 

přesouvat? 

4 Jídlo nemáš? 

1 Já nemám vůbec nic, žádnou kartu 

4 Aha 

3 Nemáš ani kartu ani kostky 

5 A kolik je nás vtom kolonii 

1 Dva, čtyři, šest, osm 

3 A nemáš nějaký jídla aspoň 

1 Já nemám žádnou kostku, kostku ani kartu 

3 Hmm tak to půjdem na morálku očividně 

1 Hmm 

5 Tak nic jo? 

4 Máš jídlo, nebo? 

5 Nemá nic 

1 Já nemám vůbec nic 

5 Nemá nic, to je šerif tohle to 

3 To je šerif no 

5 To je českej šerif, nic nemá ani jídlo nemá 

  Smích 

4 Počkej ale, šerif ten je v kolonii 

1 Je v kolonii a jediný co může je, že se pojede podívat někam na vejlet 

4 Ale když pojede pryč 

3 Ale jídla máme dost nebo nemáme? Máme 

5 No ono to je jedno, stejně když odejde sama, tak je to jedno 

1 Hmm, takže je to úplně jedno, jídla je dost a zombí taky přibyde úplně stejně 

5 Jde o to, jestli pojede nebo nepojede 

3 

Protože když pojedeš a umřeš, tak nám klesne morálka a potom nám klesne morálka 

ještě kvůli tomu hladomoru a jsme mrtví a prohráli jsme stoprocentně 

5 Hmm to je pravda 

1 No prostě tam zůstanu 

5 Dobře tak jo, tak hraješ ty 

Pátý hráč 

2 Jasně 

5 A jestli máš (2) jídlo tak ho možná použij 

4 Hele dej ho tam 

2 S jídlem je to horší no 



4 Dej ho tam to jídlo 

5 Můžeš prohledávat 

2 No já nemůžu prohledávat, hele zombie tady likvidovat tady nemá cenu 

1 Máš jenom jí jo 

2 M-hmm jenom jí no 

5 Jaktože jsi házel čtyřma kostkami? Si měl házet třema 

2 Ty jo to už nevím 

5 Tak dej pryč jedničku 

2 Tak dám pryč jednu 

1 Jo jedna navíc 

5 

Je navíc no, tak dej jedničku pryč, budeme to brát tak, že je to cheat pro všechny 

(smích) 

2 Je to cheat pro všechny 

3 Stejně umřem 

2 Dobře já prohledávám v každým případě mmm, ouška, jedno, druhý 

3 Proč za ouška, nejdřív se podívej, co tam máš ne 

2 No já vím no, já to rovnou vezmu takhle, chci umřít, teda nechci umřít (smích) 

  Smích 

5 Já si myslím, že je to zrádce a už má karty, aby vyhrál 

4 Hele je tam škola jedno jídlo tam musíš mít 

3 A teď se ukáže, jestli sis vzal dvě jídla 

5 Ale to nám je jedno 

4 Ale tak ho tam dej klidně i to jedno 

2 M-hmm 

3 Jedno jídlo nemá cenu tam dávat 

4 Já to nemůžu říct 

2 Něco tam dám 

4 Ale tak je to zrádce 

3 To není zrádce, vidíš, že spolupracuje 

4 Ne ne si nepamatuješ to předchozí kolo 

3 Zrádce jsi ty určitě 

4 Proč já? Jsem tam dala ty všechny jídla 

2 Zranění, to si piš 

5 Hele ale on možná umře dřív než to (smích) 

2 To bude sranda 

5 Co teď? 

2 Jdu prohledávat, hmm to nechci 

5 Hele tam jsi si vzal tři karty teda? 

2 No 

1 Koukám, že je teda asi lehčí na morálku hrát za zrádce teda 

5 Není 

1 Když ta morálka takhle furt klesá 

5 

Podle toho, co máš za úkol, většinou jsou tam takový fakt blbý ty úkoly 

Je to zrádce, proto to teď dělá, hledá to, co potřebuje mít ještě, hmm 

1 No já jsem všechno, co jsme měla rozdala kolonii, proto nic nemám 



5 To nebylo chytrý spát to v tomhle kole 

4 Nebylo no 

1 Nebylo obzvlášť když jsem tam pěla tu pětku a šestku 

3 Jenže ty to sabotuješ záměrně 

5 Já? 

3 Jo všichni jste zrádci 

5 Já myslím, že teď už je jasný, kdo je zrádce 

3 Hele tady fakt nikdo nemá zbraň? 

5 Já mám jednu zbraň 

3 Kde? 

5 Já jí mám v ruce 

3 No 

5 Protože nechci riskovat, že mi umře postava se zbraní 

3 To je fakt 

5 Hlavně ten zapalovač je tak debilní, že k němu potřebuješ kanystr, abys ho použil 

2 Hmm tak všechno 

5 Všechno? 

2 M-hmm 

Konec třetího kola 

5 Dobře, kdo začínal teď? 

3 Já 

5 Takže spotřebování potravin 

3 Takže osm 

5 Takže čtyři potraviny 

3 Čtyři jdou pryč 

5 A morálka o jde dolů 

3 Morálka jsme na jedný 

5 Tak kontrola množství odpadu 

3 To je dobrý 

5 Kontrola krizové situace, zamícháme 

3 Čtyři jídla a benzín 

5 Heleme se, co jsem říkal 

4 A jsme mrtví 

3 Takže jsme nesplnili, morálka dolů 

5 No, co je tam ona nemusí jít morálka dolů 

3 Morálka klesne o jeden stupeň 

5 Takže konec hry 

3 

Takže jsme prohráli 

Takže gratulujeme zrádci 

4 Takže vyhrál zrádce 

5 A máš splněno? 

2 Nesplnil jsem jídlo 

4 Smích 

Konec hry  



 


