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=============================================== 

ZASADA PIERWSZA: Nie bądź dupkiem! 
===============================================

Śmierć i obrażenia: 
 przez pierwsze 2 godziny larpa postacie mogą 

odnosić tylko rany i zwiększać stadia choroby 

 dopiero po 2. godzinie larpa postać może umrzeć, 
zginąć, zostać zabita. 

 Sanitariusze tak muszą dobierać stadia choroby 
by pacjenci nie umarli w ciągu 2 godzin. 

 to samo dotyczy walki 

 martwa postać leży tam gdzie umarła lub tam 
gdzie ją przeniosą aż do utylizacji przez Personel 
Medyczny 

===============================================

Zasada No-touch 

Jest określona przez ZASADĘ PIERWSZĄ oraz bezpieczne 
słowo: NO-TOUCH. 
===============================================

ZASADA: GRAJ BY PRZEGRAĆ. 
Graj by zwiększyć dramatyzm sceny i całego larpa. 
Graj w myśl zasady: zwycięstwo jest dla głupców.  
 
Przegrana, trudne sytuacje, trudne decyzje, 
beznadziejność - są dramatyczne, są ciekawe, są twoim 
celem. 
 

Wyobraź sobie, że jesteś postacią z filmu lub książki. W 
filmie i książce losy bohaterów nigdy nie są łatwe, lekkie i 
przyjemne. Tak jak twoja historia w Mieście Dawców. 
Walcz tak by otrzymać rany, by zostać pokonanym. Łam 
prawa pacjenta by zostać posądzony o zdradę. 

 
Tęsknisz za światem za murami Miasta Dawców? Masz 
co najmniej 2 dramatyczne i ciekawe wyjścia: 

 NADZIEJA: Desperacko chcesz uciec z miasta 
dawców - choć wiesz, że jest to niemożliwe. 
Walczysz o swoje życie i Przeszczep. 

 ZAŁAMANIE: Rozpaczasz i tęsknisz za 
normalnością, popadając w depresję. 

(wybór należy do ciebie Graczu) 
 
Pamiętaj! Rzeź, zabijanie, efektowna ucieczka są nudne. 
Graj by przegrać. 
 

Choroba - miej nadzieję na uleczenie 

 choruj na maxa 

 walcz desperacko o zdrowie 

 odgrywaj twóje najgorsze stadium, które akurat 
masz 

 Przykład z KP 
=============================================== 

KLIMAT: Czuj go i twórz go 
=============================================== 

ZASADY Walki 
Walka wręcz: większy tłum wygrywa (np. 2 graczy na 1 - 
wygra)  
Walka wręcz: 1x1, 2x2, itd. walcz by przegrać 
Paralizator aktywny: ten kto ma paralizator dostaje to 
czego chce! (może go użyć). Po wyciągnięciu paralizatora, 
jego właściciel staje się panem sceny. 
Drugi paralizator zostaje wyciągnięty: graj by przegrać!  
=============================================== 

Pacjencie: 
 Jesteś załamany chorobą 

 Czy się podniesiesz? 

 Czy pokładasz nadzieję rozkładasz w Personelu 
Medycznym? 

 Czy masz nadzieję na wyzdrowienie? 
=============================================== 

Zasada Ucieczki 
Nie możesz sam opuścić Miasta Dawców. Jedyna droga 
prowadzi przez bramę. Bramę może otworzyć tylko 
Sanitariusz. 
=============================================== 

ZASADA PIGUŁY 
Po zażyciu dowolnej pigułki, zawsze zgłaszaj się do MG po 
efekt. 
=============================================== 


