
ZAŠTUPOVANÍ VETERÁNI

1. NEJSME VE VATĚ

Nejsnazším způsobem zvýšení ob-
tížnosti je omezit počet dostupných 
bílých kostek. Tím budou plyšáci 
častěji omráčeni, což způsobí, že se budou častěji otá-
čet karty spánku a zvýší se pravděpodobnost omráče-
ní celé party současně. Dle standardních pravidel je 
v sáčku 1 bílá kostka na každého hráče plus 1 navíc. 
Pokud při plném počtu hráčů dáte do sáčku o jedinou 
kostku méně,  bude pro plyšáky o 20 % těžší se zotavit 
ze zranění.

2. KONEC SNŮM

Nebudu vám lhát,  tato varianta je 
k  hráčům trochu krutá. Chcete-li 
však, aby byla hra napínavější a vět-
ší výzvou, zkuste hrát variantu, 
že otočení karty Procitá znamená 
okamžitou prohru. Některým hrá-
čům může vadit, že kapitola tím nebu-
de uzavřena nebo že ji budete muset hrát několikrát, 
abyste zvítězili. Jemnější varianta téhož je okamžitá 
prohra po otočení poslední karty spánku z balíčku.

3. VYTRVALÉ PŘÍŠERY

Oblíbená varianta autora hry. Pokud po 
aktivaci všech příšer zbývají na stupnici 
ohrožení nějaké černé kostky, nevracejte je do sáčku, 
jen je posuňte nahoru na právě uvolněná místa. Díky 
tomu bude častěji docházet k tahu příšer.

4. TVRDÍ BOSSOVÉ

Po příchodu bosse do hry dávejte na 
jeho kartu o 1 nebo 2 žetony temné 
energie víc. To je prostý způsob, jak zajistit, 
aby jejich poražení bylo větší výzvou.

7 způsobů, jak zvýšit obtížnost hry Plyšová hlídka

5. PLYŠÁCI SMOLAŘI

Snižte počet růžových kostek do-
stupných v sáčku, aby odpovídal po-
čtu hráčů nebo byl ještě menší – takto 
omezíte efektivitu akcí všech plyšáků.

6. PŘED NÁMI SE NEZAŠIJETE!

V této variantě platí: když si mohou 
příšery vybrat, na koho zaútočí, 
nebude rozhodovat držitel záložky. 
Příšery se namísto toho vydají vždy 
na plyšáka, který nemá na kartě 
uloženou kostku. Pokud kostku mají
všichni plyšáci, mezi kterými si příšera vybírá, vrhne 
se na toho s  nejmenším množstvím zbylých žetonů 
vaty. Teprve v  případě shody i zde rozhoduje držitel 
záložky.

7. OPRAVDU ŠPATNÉ KONCE

Tady jde spíše o spíše kolektivní kreativní improviza-
ci než herní mechaniku. V této variantě se sami hrá-
či snaží přijít na špatný konec rozehraného příběhu, 
pokud holčička procitne. Čím víc to budete přehánět, 
tím více legrace si můžete užít. Můžete například vy-
zkoušet postup, kdy každý hráč v pořadí na tahu vy-
myslí svůj kousek špatného konce.

Procitá
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DALŠÍ DOPORUČENÉ VARIANTY

1. UKLÁDÁNÍ HRY

Tato varianta je skvělá pro hraní s dětmi před spaním 
nebo pro vytížené hráče. Pokud musíte z  jakéhoko-
li důvodu přerušit hraní během příběhu, můžete si 
snadno uložit stav partie mezi jednotlivými stránka-
mi knihy příběhů. Budete potřebovat zipovací sáček 
na každého plyšáka a  jeden navíc na balíček karet 
spánku. Každý hráč si do sáčku uloží kartu plyšáka, 
žetony vaty, knoflíky, srdíčka, uloženou kostku a své 
karty předmětů. Do sáčku s  balíčkem karet spánku 
přidejte i karty společných předmětů. Do knihy pří-
běhů dejte záložku na místo, kde jste skončili. Když 
se ke hře vrátíte, snadno tak obnovíte původní stav 
partie.

2. VLASTNÍ JMÉNA

Tato varianta vám dovolí si hru trochu přizpůsobit. 
Každý hráč si může pojmenovat plyšáka po svém 
a  vepsat jméno do omalovánkového listu, který si 
můžete stáhnout ze stránek mindok.cz. Když potom 
příběh čtete, snažte se nahrazovat jména plyšáků svý-
mi vlastními vybranými jmény. Skvěle to funguje při 
hraní s dětmi, které si tak představují, že dobrodruž-
ství prožívají jejich vlastní plyšáci. Mimochodem, 
plyšák autorova syna se jmenuje Lumpy (původní 
jméno Buclíka) a plyšové prasátko dcerky dvorního 
překladatele MINDOKu je opravdu Rypáček. :)
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Versatile: Once per turn, when taking a turn with 

Theadora, you may swap 1 of your attribute dice for an 

attribute die in the discard pool.

Resourcefulness: Use this ability when a player 

rolls attribute dice. That player may re-roll 1 or 

more of those dice.

Words of Motivation: Use this ability any time 

a player draws dice. That player may return all 

dice just drawn to the bag and redraw.

Persevere: Choose a stuffy. Remove 1 or more 

status cards from the chosen stuffy.

THEADORA

5

Všestrannost 

Ve svém tahu můžeš jednou vyměnit jednu svou akční kostku 

za jinou kostku z rezervy použitých kostek.

Resourcefulness: Use this ability when a player 

rolls attribute dice. That player may re-roll 1 or 

more of those dice.

Words of Motivation: Use this ability any time 

a player draws dice. That player may return all 

dice just drawn to the bag and redraw.

Persevere: Choose a stuffy. Remove 1 or more 

status cards from the chosen stuffy.
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Tough: Use this ability after rolling dice for Lumpy. 
You may re-roll 1 or more blue dice. You must keep your 
second roll result.

Protect: Use this ability when another stuffy would lose stuffing. Lumpy may lose 1 or more of that stuffing instead.

Defensive Strike: Use this ability before attacking with Lumpy. Add 1 blue die to your attack roll.

Reinforced Stitching: Use this ability when Lumpy would lose 3 or more stuffing all at once. Lumpy loses 2 stuffing instead.

LUMPY

5

Rozhled Při tvém pohybu nebo útoku se všechny barevné čáry mezi políčky počítají jako bílé tečkované čáry.

Prozíravost: Použij tuto schopnost ve svém tahu po jakémkoli hodu jedinou kostku. Přidej k výsledku hodu +4.

Vata v krku: Použij tuto schopnost, když má být tento plyšák omráčen. Vyhneš se omráčení a bude mu zbývat 1 žeton vaty.

Hlídkování: Použij tuto schopnost ve svém tahu, nejsou-li ve hře žádné příšery. Hoď všemi kostkami na stupnici ohrožení. Kostky, na nichž padlo 1 nebo 2, 
a všechny kostky z rezervy použitých vrať do sáčku.

MEDVÍDEK DAVÍDEK

ŽOFKA

3. KNOFLÍKOVÁ VARIANTA

V této variantě může libovolný hráč 
po hodu kostkami zaplatit knoflík 
a znovu hodit některými nebo 
všemi z nich. Hra je díky tomu snazší 
a knoflíky mají širší využití.

Pro Jerryho Hawthorna 
je deskoherní komunita 
hlavní motivací tvořit. 
Ocení vaši zpětnou vaz-
bu (v angličtině), když si 
tyto varianty vyzkoušíte 
nebo když se podělíte 
o své vlastní varianty.

www.plaidhatgames.com
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Strážce: Když má jiný plyšák ztratit 1 či více 
žetonů vaty, může libovolný počet z nich ztratit 
Buclík místo něj. Postižený plyšák ztratí jen 
případný zbytek.

Přesný úder: Před hodem na útok můžeš ke 
svému hodu přidat navíc 1 modrou kostku 
(z kostek, které máš k dispozici).

Pevné švy: Když má Buclík ztratit 3 a více žetonů 
vaty najednou, využij tuto schopnost, aby ztratil 
jen 2 žetony.

BUCLÍK
Houževnatost 

Po každém svém hodu se můžeš rozhodnout hodit znovu 
1 či více modrými kostkami. Výsledek druhého hodu platí.
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Tlapky • Domácnost • Kuchyň • Bouchat

Zbraň na blízko

PALIČKA NA MASO

BONUS: Při útoku na blízko přičti 

k výsledku hodu každou červenou 
kostkou 1. Pokud tvůj plyšák porazí příšeru 

paličkou na maso, získá 1 žeton vaty.
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