
 

 

 

 

 

NADZIEJA NARODÓW 

Larp w świecie Horyzontu 

 

LOKALIZACJA:   Okolice Warszawy 

 

MIEJSCE:  Stary budynek firmy ZAX ELEKTRONIC.  

 

ZARYS FABULARNY: 

Rzeczpospolita Narodów od dłuższego czasu próbowała dostać się na niższe poziomy Laboratoriów 

ZAX'a. Wszystko po to, aby sprawdzić czy pogłoski o tym, że na najniższym poziomie znajduje się 

sporej mocy reaktor, są prawdziwe. Jeżeli tak, Rzeczpospolita znacząco zwiększyłaby swoje 

możliwości. 

Jednak wszystkie wypady w tamte okolice i poszukiwania prawie zawsze kończyły się porażkami, aż 

do momentu, gdy pewna grupa w końcu dotarła do celu. Jedyną przeszkodą były drzwi, a 

przynajmniej tak im się zdawało. 

 

 

 

 

 

 



UWAGI DO MG 

- W korytarzu ścielą się resztki drużyny C, która uruchomiła alarm w skanerze 

magnetycznym nie wyłączając zabezpieczeń(czytnik kart), a tym samym zadziałały 

wieżyczki obronne znajdujące się przy drzwiach do reaktora. 

- Przeżyły z drużyny C zamknął się w stróżówce w czasie ostrzału. Niestety drzwi 

zatrzasnęły się od zewnątrz... . 

(tak naprawdę to został uśpiony i potraktowany, jako przynęta przez Rdzawą Rękę i 

politycznego, którzy to włożyli do tego pomieszczenia nowy egzemplarz ducha.) 

- Kartę do czytnika gracze znajdą, gdy wyślą minimum dwójkę ludzi na poszukiwania, na 

parter budynku. Trzeba zaznaczyć graczom, że mają pełną swobodę ruchów i decyzji. 

- Niezdany test na przeszukiwanie budynku wiąże się z ryzykiem zranienia lub śmierci 

gracza. (dopracować) kość śmieszek ranny, nic się nie stało, śmierć. 

- Jeżeli podejmą decyzję wejścia na ostatnie całe piętro budynku, znajdą tam 

Politycznego który kontroluje ducha. Politycznego znajdą po udanym teście 

wykrycia/umiejętność tropienie. Po jego odnalezieniu mogą go od razu, bez 

najmniejszego wysiłku zabić. Polityczny jest w trakcie transu kontroli dlatego się nie 

broni. 

- W każdej chwili mogą podjąć decyzję opuszczenia laboratorium i powrotu do Delegatury 

Rzeczpospolitej po większą ilość posiłków. (koniec larpa) 

- Wycieczki na wyższe piętra w poszukiwaniu przedmiotów mogą robić tylko żołnierze. Po 

każdej wycieczce rusznikarz musi przejrzeć broń i wykonać małe naprawy. Jeżeli tego nie 

zrobi, na kolejną wycieczkę żołnierze idą bez broni. 

- Tylko lekarz może wykonywać skomplikowane zabiegi na rannych 

- Medyk wykonuje tylko proste zabiegi polowe.  

- W trakcie gry, Mistrz Gry powinien reagować w związku z zmianą nastrojów bohaterów i 

według nich przydzielać nowe zadania itd. 

 

MECHANIKA: 

Papier, Kamień, Nożyce.  

-> Trzy walki z larpmajstrem, dwie wygrane stwierdzają sukces danej czynności. 

-> Walka między graczami na tej samej zasadzie.  

-> Poziom trudności danej czynności może być określony poprzez ilość wygranych w 

trakcie 3 losowań PKN. Na przykład jedna wygrana z trzech to łatwy, a trzy wygrane z 

trzech to bardzo trudny poziom trudności danej czynności.  

 

 



 

TŁO HISTORYCZNE: 

 

Przed grupą poszukiwawczą D, były jeszcze A, B i C. Poniżej znajdziesz historię, co się z nimi stało.  

 

A - Grupa ta składała się z ośmiu osób. Kilka godzin po wymarszu z Centrali Rzeczpospolitej Narodów 

dotarli na miejsce, lecz tam ktoś już na nich czekał. Zwiad Rzeczpospolitej donosi, że byli to żołnierze 

Rdzawej. Po kilkunastu minutach wymiany ognia, strzały zamilkły. Żaden z Grupy nie powrócił do 

centrali. 

Czas wyjścia:  32 Dni temu 

 

B - Grupa ta składała się z 3 osób. Ich zadanie miało polegać na przedostaniu się do zrujnowanego 

kompleksu firmy ZAX ELEKTRONIC i odnalezienie włazu/wejścia do podziemnej części laboratorium. 

Grupa ta pod osłoną nocy, nie napotkawszy żadnego oporu przeciwnika odnalazła cel i wróciła 

bezpiecznie do Centrali. 

Czas wyjścia: 20 Dni temu 

 

C -  Grupa ta składała się z 7 osób. Ich zadanie polegało na przedostaniu się do budynku, otwarciu 

włazu/drzwi do podziemnej części kompleksu, przedostanie sie do reaktora i sprawdzenie jego 

możliwości w przesyłaniu energii. Niestety. Kontakt z grupą C urwał się w momencie, gdy przemierzali 

ostatnią część, ostatniego poziomu z reaktorem.  

Czas wyjścia: 7 Dni temu 

 

D - Zadanie tej grupy polegać będzie na tym samym co grupy C. 

Czas wyjścia: Dzień aktualny 

 

 

 

 

 

 



 

WPROWADZENIE DO LARPA (DLA GRACZY): 

 

Było was kilkanaścioro, ale przy końcu zostało was zaledwie kilkoro. Najpierw starcie z duchami, kilka 

ulic przed budynkiem ZAX'a. Potem Patrol Rdzawych, który po krótkiej wymianie ognia zniknął tak 

samo szybko jak się pojawił. Potem te nieszczęście w zniszczonym szybie windy. To wszystko 

faktycznie może wydawać się dla was jak zły sen. Ale jesteście. Stoicie przy ostatnich drzwiach do 

reaktora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOWÓDCA 

por. Henryk Emblert 

GRUPA D 

Opis sytuacja:  

 Co tu dużo mówić dowódco.  Waszym zadaniem było dojście do samego jądro reaktora i 

zorientowanie się czy reaktor jest stabilny, sprawny i gotowy do pomocy Rzeczpospolitej. To było 

wasze zadanie. Ale jak zwykle wszystko się spieprzyło.  

Teraz, gdy znaleźliście jakimś cudem przeżyłych z wcześniejszych drużyn, a przed wami macie dziwny 

korytarz wypełniony różnymi czujnikami i ślady jakiejś masakry. Nie jesteś pewien czy i wasza 

wyprawa osiągnie cokolwiek.  

Pamiętaj! Ludzie biorący udział w tej wyprawie nie wiedzą o tym, że przed nimi były tutaj trzy inne 

grupy i raczej lepiej byłoby, aby tak zostało. 

Opis postaci: 

 Jesteś młodym oficerem, porucznik Emblert. Te zadanie miało sprawić aby Twoi przełożeni 

widzieli w Tobie materiał do dalszych awansów, a nie tylko narzędzie pracy. Ale czym dłużej ta misja 

trwa tym masz co raz mniej pewności, że ktokolwiek z niej wyjdzie żywy.  

Jak do tej pory śmierć poniósł: 

 Angel i Karol, żołnierze Rzeczpospolitej 

Eryk Derka, mechatronik Rzeczpospolitej, pomocnik Sary 

Kamil Barkowski, zwiadowca Rzeczpospolitej 

 

Zadania 

- dostać się do reaktora 

-sprawdzić stan reaktora 

- ściągnąć dane na dysk 

-wrócić do delegatury Rzeczpospolitej w Warszawie z danymi. 

 

 

 

 



ŻOŁNIERZ 

szer. Daniel Balabart 

GRUPA D 

Opis sytuacja:  

 Na samym początku było was, czyli samych żołnierzy, czterech. Teraz pozostałeś przy życiu Ty 

oraz Olgerd. Nie mówiąc już o stratach w pozostałych ludziach. 

 Od samego początku domyślaliście się, że nie będzie to łatwe zadanie. Ale teraz, z każdą następną 

chwilą czujecie, że śmierć jeszcze od was nie odeszła, a raczej krąży i czeka. 

Wasze dłonie co raz częściej się trzęsą. Jesteście co raz bardziej nerwowi i niespokojni. I nie tylko wy.  

Te podziemia źle wpływają na was wszystkich. Nie wspominając o śladach masakry w tym korytarzu. 

Opis postaci:  

 Zazwyczaj jesteś tryskającym gejzerem optymizmu. Rzucasz przeważnie dowcipami na lewo i 

prawo. Często nie patrzysz czy kogoś urazisz nimi czy nie. Jednak teraz, w korytarzach tego kompleksu 

i po tych kilku potyczkach i śmierci waszych kamratów, twój humor stał się czarny i ospały. W sumie 

to stałeś się podobny do Olgerd'a. On był zawsze takim jakim jesteś ty teraz. Zresztą nieważne. 

Ważnym jest tylko fakt, że cokolwiek się wydarzy w tych korytarzach, to ta misja na pewno zmieni 

Ciebie w środku. Chyba, że już to zrobiła. 

Zadania 

- wykonywać polecenia dowódcy 

-  ochraniać grupę  

Zadania moralne 

- czy nie lepiej uciec? 

- a jeśli zginiecie? 

- czy warto narażać własne życie dla niejasnych celów? 

 

 

 

 



ŻOŁNIERZ 

st. szer. Olgerd Denrot 

GRUPA D 

Opis sytuacja:  

 Na samym początku było was, czyli samych żołnierzy, czterech. Teraz pozostałeś przy życiu Ty 

oraz Olgerd. Nie mówiąc już o stratach w pozostałych ludziach. 

 Od samego początku domyślaliście się, że nie będzie to łatwe zadanie. Ale teraz, z każdą następną 

chwilą czujecie, że śmierć jeszcze od was nie odeszła, a raczej krąży i czeka. 

Wasze dłonie co raz częściej się trzęsą. Jesteście co raz bardziej nerwowi i niespokojni. I nie tylko wy.  

Te podziemia źle wpływają na was wszystkich. Nie wspominając o śladach masakry w tym korytarzu. 

Opis postaci: 

 Od zawsze byłeś spokojny, opanowany i ponury. Tak, ponury bo rzadko się śmiałeś ,a jeszcze 

rzadziej gadałeś z ludźmi. Byłeś całkowitym przeciwieństwem Daniela, który zawsze był tryskającym 

optymizmem docipnisiem. Teraz jednak wszystko jakby się powywracało do góry nogami. Być może to 

wina ciągłego zagrożenia waszego życia, które każe  wam być stale gotowymi do działania. Do 

obrony. 

Jednak Ty, Ty odczuwasz coś innego. Jakbyś ożył. Co prawda nadal jesteś ponury ale masz w sobie 

teraz o wiele więcej energii, energii i siły. 

Jest strach, ale strach który wydaje się Ciebie mobilizować. 

Zadania 

- wykonywać polecenia dowódcy 

-  ochraniać grupę za wszelką cenę, nawet za cenę własnego życia! 

 

 

 

 

 

 

 



MECHATRONIK 

st. specjalista Sara Krajewska 

GRUPA D 

Opis sytuacja:  

 Dla Ciebie to nie była, przepraszam... to NIE JEST wyprawa. To jest wojna. Od kiedy przed 

wejściem do tego zabetonowanego kompleksu zastrzelili twojego przyjaciela Eryka, wszystko stałe się 

dla Ciebie takie zimne i obce. 

Teraz stoisz tutaj, w ciasnym korytarzu razem z ocalałymi ludźmi aby dokończyć te chore zadanie. 

Faktem jest, że robisz to dla Rzeczpospolitej ale do jasnej cholery, dlaczego droga tutaj wcześniej nie 

została wyczyszczona!  

Opis postaci: 

 Zawsze byłaś energiczną i ciekawską dziewczyną. Wszędzie musiało być Ciebie pełno i na 

wszystko musiałaś znać odpowiedzi. Potem pojawił się Eryk z którym zaczęłaś się spotykać. Niestety. 

Kilkanaście godzin temu, przed tym zasranym budynkiem Eryk zginął. Nawet nie chcesz pamiętać jak. 

Teraz tylko koncentrujesz się na wypełnieniu tej misji i powrocie do Delegatury Rzeczpospolitej. 

Czujesz się skołowana i przestraszona, ale mimo to jakimś cudem nadal wykonujesz polecenia i stoisz 

na dwóch nogach.   

Zadania 

- wykonywać polecenia dowódcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUSZNIKARZ 

st. specjalista Edgar Trzebiatowski 

GRUPA D 

Opis sytuacja:  

 Wyruszyłeś z tą wyprawą bo wiedziałeś, że na pewno coś znajdziecie. Ale teraz gdy stoicie w 

tym korytarzu, a przed wami jakaś dziwna komora i ostatnie drzwi do głównego panelu reaktora 

masz wrażenie, że nie na to się pisałeś.  

 Wszyscy wydają się być podenerwowani. Prawdę mówiąc wcale im się nie dziwisz bo dojście 

do tego miejsca zabrało wał kilku ludzi, wiele godzin bez snu i setki sekund strachu.   

Opis postaci: 

 Nigdy nie uważałeś siebie za nerwowego człowieka czy bojaźliwego. Zawsze starałeś się 

zachowywać zimny spokoju nawet wtedy gdy twoje życie wisiało na włosku. Tak, byłeś do tego zdolny 

ale teraz. Te klaustrofobicznie bliskie ściany i sufit, ta stęchlizna i nieznajomi leżący na korytarzu...  

 Teraz dochodzi do Ciebie pewna myśl: "Przecież jestem tylko rusznikarzem, co ja tu kurwa 

robie". Ale mimo to dzielnie się jej przeciwstawiasz i nie zamierzasz wpaść w panikę. Chodź kto wie. 

Zadania 

- wykonywać polecenia dowódcy 

- naprawiać broń żołnierzy po każdej wyprawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDYK 

specjalista Jaszo Narewa 

GRUPA D 

Opis sytuacja:   

 Korytarz i pomieszczenie, stróżówka. Dwóch nieprzytomnych ludzi którzy na pewno nie byli z 

wami. Z tego co zauważasz leżą tutaj od kilku dni, a przynajmniej jeden z nich. Ten drugi natomiast... 

delikatnie mówiąc na pewno jest wygłodzony i na skraju wyczerpania. 

Co do ogólnego sytuacji w której się znalazłeś to nie należy ona do wybitnie ciekawych czy wesołych. 

Prawdę mówiąc jest do dupy. Jesteś medykiem i przywykłeś do widoku krwi oraz krzyku rannych ale te 

kilka dni, a teraz te korytarze zostawiły w Tobie głęboki ślad. Kto wie, czyj to jest ślad... .  

Opis postaci: 

 Każdy medyk polowy siłą rzeczy musi być odważny. Tego niejako wymusza od człowieka 

właśnie ta profesja. Dlatego Ty też należałeś do odważny póki nie nadeszła ta ekspedycja. Teraz nie 

jesteś pewien czy to co robisz, robisz z odwagi czy raczej z uświadomienia sobie tego, że już nie żyjesz. 

Tak, smutna prawda ale prawda. 

 Dopadła Ciebie beznadziejność ale mimo to, starasz się nie załamać i szukasz wszędzie nadziei 

i alternatywy. Nadziei na przeżycie i alternatywy od szaleństwa.   

Zadania  

- wykonywać polecenia dowódcy 

- dbać o zdrowie żołnierzy 

Zadanie moralne 

- tak naprawdę masz tego już serdecznie dosyć. dlatego zastanawiasz się czy nie uciec. 

 

 

       

 

 

 

 

 



MAN-ER 

specjalista Feliks Margred 

GRUPA D 

Opis sytuacja:  

 Rzeczpospolita Naród od dłuższego czasu miała z Tobą podpisany kontrakt. Dlatego zgodziłeś 

się aby pójść i z tą ekspedycją. Dopiero teraz, gdy stoisz w tym korytarzu razem z resztką grupy 

dochodzi do Ciebie, że to była najgorsza decyzja w Twoim życiu.  

I wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie można powiedzieć z całą pewnością, że przeżyjesz. Chodź 

tych dwóch osobników, których znaleźliście można by nazwać szczęściarzami. Ale Ty osobiście masz 

wrażenie jakby jeden z nich nie był do końca tym za kogo się podaje. Tylko który to i dlaczego? 

Opis postaci: 

 Posiadane zdolności manipulowania energią zbudowało w tobie przekonanie, że jesteś 

ważnym elementem społeczeństwa. Chodź fakt, że nie możesz zbliżać się do urządzeń energetycznych 

bliżej niż dwa metry jest irytujący i często wywołuje konsternacje, a nawet strach u ludzi z którymi 

akurat prowadzisz dyskusje czy handlujesz. To i tak wiesz, że trochę treningu i podobno to też da się 

opanować. 

 A co do całej aktualnej sytuacji w której się znaleźliście. Przez ostatnie kilka dni widziałeś 

więcej trupów i śmierci niż przez całe twoje dotychczasowe życie. Może nie jesteś przerażony ale 

strach już jest Twoim nieodłącznym towarzyszem. 

Zadania 

- wykonywać polecenia dowódcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŻOŁNIERZ 

st. szer. Robert Kozłowski   

GRUPA A 

Opis sytuacja: 

 Czekasz w tej stróżówce od dobrego miesiąca, a będąc bardziej dokładny nie Ty tylko Twoja 

marionetka. Nie pamiętasz co to marionetka? To jest człowiek który poddany jest Twojej kontroli. Jak 

go kontrolujesz? Poprzez niewielkie urządzenie doczepiane do szyi lub do dowolnego miejsca które 

łączy się z rdzeniem kręgowym bądź mózgiem. Temu akurat podczepiłeś nowej generacji kontroler w 

okolicach podniebienia, w jamie ustnej. 

 Jeżeli chodzi o Twe prawdziwe ciało, siedzi ono na ostatnim piętrze budynku i jest w transie. 

Dlatego musisz pamiętać, że w trakcie kontroli marionetek Twoje prawdziwe ciało jest bezbronne. Ale 

póki co jeszcze nikt nie wykrył Twojej obecności. 

Opis postaci: 

 Zacznijmy od tego, że Te ciało nie ma już własnej woli. Traktujesz je jako narzędzie za pomocą 

którego masz uniemożliwić ludziom z Rzeczpospolitej  uruchomienie reaktora i przygotowanie go do 

podłączenia do sieci Podziemnego miasta Warszawy. Pamiętaj jednak o tym, że gdy kontrolujesz 

marionetkę Twoje prawdziwe ciało jest bezbronne.   

Zadania 

- nie dopuścić aby Żołnierze doszli do konsoli reaktora 

- nie dopuścić aby zgrali jakiekolwiek dane 

- nie dopuścić aby wrócili żywi 

- nie dopuścić aby dowiedzieli się o nowym typie marionetki.   

 

 

 

 

 

 



 

LEKARZ 

specjalista Albert Witrocki  

GRUPA C 

Opis sytuacja: 

 Z tego co pamiętasz jesteś z ekspedycji Rzeczpospolitej Naród na której miałeś za zadanie 

dbać o zdrowie reszty ekipy. Wyszliście z Podziemnego Miasta Warszawa może tydzień temu?  

 Z tych najważniejszych rzeczy pamiętasz, że gdy byliście już na tym ostatnim poziomie i 

weszliście na korytarz, zatrzymaliście się aby przedyskutować sytuację. Wtedy na pewno nie było tyle 

szczątków ciał i krwi jak teraz. Nagle w trakcie rozmowy, ktoś z was bez żadnego zastanowienia 

wbiegł w pole skanera magnetycznego. Uruchomił się alarm. Coś zaczęło siekać twoich towarzyszy. 

Chyba jako jedyny rzuciłeś się do stróżówki. Potem zamknąłeś chyba drzwi z przerażenia.  

 Teraz tylko nasuwa się jeszcze jedno pytanie.  Skąd jest ten drugi żołnierz? Nie możesz sobie 

za nic w świecie przypomnieć. 

Opis postaci: 

  Jesteś lekarzem. Jesteś skołowany. Byłeś i chyba nadal jesteś zatrudniony jako Lekarz w 

ekspedycjach Rzeczpospolitej Narodów. Teraz widzisz, że jesteś postrzelony w nogę. Nie jest to groźna 

rana. Ktoś albo Ty sam, musiałeś już wcześniej obwiązać ją kawałkiem materiału i czystej gazy. Nabój 

chyba nadal jest w udzie. 

Zadania 

- wydostać się na powierzchnie, żywy. 

 

 

 

 

 


