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Pewnego razu na Dziwnym Zachodzie
jest larpem osadzonym w realiach kosmicznego
westernu i luźno inspirowanym serialem Fireﬂy.
Akcja larpa dzieje się w roku 2517 na obrzeżach
cywilizowanego świata - owianej złą sławą
kolonii Paradise III.
Gra odbędzie się w sobotę 24.07.2021 podczas konwentu Tygodniówka
na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Na polanie” Skrzeszewo 5, 83-340.
Larp zostanie poprzedzony warsztatami.
Warunkiem uczestnictwa w grze jest opłacenie akredytacji uczestnika Tygodniówki oraz wcześniejsze zgłoszenie się zgodnie z
warunkami przedstawionymi w dalszej części dokumentu. Na potrzeby gry przygotowano dla uczestników 25 postaci do wyboru.

Witajcie na larpie w klimacie serialu Fireﬂy, którego akcja rzuci Was w miejsce, gdzie
rządzi prawo silniejszego. Podczas gry będziecie mieli okazję wcielić się w role mieszkańców kolonii Paradise III, bohaterów pierwszych stron gazet, albo listów gończych. Zagracie w otwartym świecie pełnym możliwości wyboru oraz fabularnych narzędzi, które
umożliwią Wam snucie popowieści o swoich przygodach.

DZIKI ZACHÓD,
ODLEGLE RUBIEZE
GALAKTYKI I
REWOLWEROWCY

Będziecie mogli uczestniczyć w pojedynkach rewolwerowców, zagrać w turnieju
pokera, wziąć udział w napadzie na konwój, wdać się w saloonową bójkę, zasmakować
wolności wśród lokalnej społeczności Nomadów albo podjąć walkę z totalitarnym Sojuszem, który ciemięży galaktykę.
Tylko od ciebie będzie zależeć czy zostaniesz najszybszym rewolwerowcem w okolicy,
czy przebiegłym rabusiem, a może przyłączysz się do nomadów i będziesz toczyć życie
wolnego człowieka albo zostaniesz kosmicznym przemytnikiem. Musisz jednak pamiętać,
że to przygoda może znaleźć ciebie, jeszcze zanim wyjdziesz z saloonu.

Wstep Fabularny

Paradise III, niewielka kolonia na rubieżach galaktyki. Proces terraformacji zorganizowany przez Sojusz zakończył się na
niej ponad dwadzieścia lat temu, a Wy w większości stanowicie jej pierwszych osadników oraz sąsiadów z Paradise II. Za
kilka pokoleń być może stanie się planetą turystyczną godną swojej nazwy, ale póki co życie na niej nie należy do łatwych.
Mieścina w której się znajdujemy liczy nieco ponad dwieście osób i składa z saloonu, posterunku Szeryfa, paru zakładów rzemieślniczych i kilkudziesięciu domów. W okolicy znajduje się też osada nomadów pod wodzą charyzmatycznego
Kaznodziei - kilkudziesięcioosobowa, bardzo religijjna społeczność, która unika technologii i żyje w odosobnieniu. Przestrzegania prawa i egzekucji wyroków pilnuje Szeryf, ale w ostatnich latach bardzo wpływową ﬁgurą stał się Właściciel Saloonu.
Ostatnie tygodnie obﬁtowały w masę wydarzeń. Zaostrza się spór pomiędzy Saloonem i Nomadami, którego powody
owiane są tajemnicą. Ku przerażeniu mieszkańców przybyli awanturniczy uchodźcy z sąsiedniej kolonii oraz gdzieś w
leśnej głuszy wylądował statek kosmiczny należący do grupy szmuglerów. Co więcej, na planetę przylecieć mają przedstawiciele Sojuszu, rzekomo aby dopilnować wzniesienia jakiejś wielkiej konstrukcji - kurortu, rurociągu, kosmoportu czy
cholera wie już czego.
Dodajmy do tego jeszcze gorączkę złota, ukryty transport broni, grasującego w okolicy wielkiego kojota, nieuchwytnego koniokrada oraz pogłoski na temat ukrywających się w okolicy rebeliantów, a otrzymamy mieszankę wybuchową!

Czy ten larp jest dla ciebie?
K
A
T
• Lubisz klimaty Dzikiego Zachodu z lekką nutką Science Fiction.
• Podoba Ci się perspektywa westernowego sandboxa.
• Chcesz grać na poważnie i nie liczysz na komedię ze strzałami w tle.
• Lubisz kreować i rozwijać własne wątki oraz nie boisz się aktywnie uczestniczyć w grze.
• Chcesz skupiać się na budowaniu klimatu i tworzeniu ciekawej historii - zarówno Twojej
postaci, jak i reszty graczy.
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• Nie przekonują Cię realia larpa opisane w dokumencie i nie zamierzasz chociaż w
części zapoznać się z światem przedtawionym w serialu Fireﬂy.
• Oczekujesz luźnej strzelanki terenowej z elementami larpa.
• W karcie postaci chcesz mieć przede wszystkim jasno wypunktowane zadania,
które będziesz mógł “odhaczać” w trakcie gry.

KONWENCJA I SETTING
Pewnego razu na Dziwnym Zachodzie jest larpem opartym o setting Dziwnego Zachodu (Weird West). Łączy w sobie motywy Dzikiego Zachodu oraz space opery. Gra rozgrywać się będzie, w XXVI w., w rozwiniętej cywilizacji ludzkiej, którą rządzi totalitarny
reżim - Sojusz. Cywilizacja ta potraﬁ odbywać podróże międzyplanetarne, a jednocześnie poszczególne planety różnią się drastycznie stopniem rozwoju. Larp rozgrywał się będzie na rubieżach tejże cywilizacji - w kolonii na jednej z wielu zewnętrznych planet,
gdzie na codzień osadnicy żyją na poziomie technologicznym końca XIX w./ początku XX w. Z jednej strony mamy statki kosmiczne, które nie są czymś nadzwyczajnym, a z drugiej strony powszechnym środkiem transportu w koloniach są nadal konie. Jest to
miks zaawansowanej cywilizacji ludzkiej i Dzikiego Zachodu.
Na larpie zależy nam na utrzymaniu klimatu Dzikiego Zachodu przeplatanego science ﬁction. W związku z powyższym stroje, zachowanie i odgrywanie postaci powinno być charakterystyczne dla Dzikiego Zachodu, a elementy science ﬁction będą jedynie dodatkiem do gry, a nie jej motywem przewodnim.
Wyobraźcie sobie słabo rozwiniętą kolonię, leżącą z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, gdzie życie toczy się powoli, a lądowania statków kosmicznych są pewnego rodzaju wydarzeniem, bo wprowadzają powiew świeżości w życie mieszkańców. Gdzie rządzi prawo
silniejszego, a władza totalitarnego Sojuszu, który włada całą znaną Galaktyką jest iluzoryczna, czego konsekwencją jest pewnego rodzaju
bezprawie, a sprawiedliwość wymierza (na tyle, na ile może) tutejszy
Szeryf. W takiego larpa przyjdzie Wam zagrać.

MIASTECZKO

FRAKCJE

Są to stali mieszkańcy Paradise III. Większość z nich jest tu od
samego początku powstania kolonii, czyli już od 20 lat. Stanowią zżytą, samowystarczalną i praworządną społeczność.
Często pełnią po kilka zawodów jednocześnie, zależnie od potrzeb i aktualnej pory roku. Posiadają sporo narzędzi i trochę
ciężkiego sprzętu, ale korzystają też z koni oraz wołów hodowanych na pobliskich ranczach. Ciężkie warunki na planecie
oraz złe doświadczenia uczyniły z nich ludzi nieufnych względem obcych i bardzo przywiązanych do swojego dobytku.
Przedstawicielem grupy od zeszłego roku jest Szeryf Coldwell. Zdaniem większości Miasteczka sprawuje się znacznie
lepiej od swojego zmarłego poprzednika.
Nie zawsze dogadują się z ekipą Saloonu - tamci za bardzo
gonią za pieniędzmi i brak im wypracowywanego latami rozsądku. Całkiem nieźle koegzystują z żyjącymi w lesie Nomadami, okazyjnie handlując oraz wymieniając usługi. Są negatywnie nastawieni do Uchodźców oraz Szmuglerów - tacy jak oni
przynoszą więcej kłopotów niż korzyści.

Frakcje

SALOON
Czym byłby Dziki Zachód bez Saloonu? Bez miejsca gdzie w szklankach czegoś mocnego koją swoje smutki i żale zwyczajni dobrzy
ludzie? Gdzie co wieczór ktoś traci zęby, ktoś inny cnotę, a jeszcze
inni nawet życie. Czym byłby Saloon na Dzikim Zachodzie bez skrzypiących wahadłowych drzwi i muzyki, grywanej na dawno niestrojonym fortepianie, który przeżył już więcej bitew niż stary Jack, tam w
rogu. No i oczywiście te damy, stojące na piętrze i pięknie uwydatniające swoje argumenty, dla tych którzy spragnieni są nie tylko
ognistej wody, ale i objęć czułych panien. Tam dalej siedzi rewolwerowiec, nie zwracajcie na niego uwagi. Ot takich tutaj dużo, chodź
ten jakoś dziwnie się na mnie patrzy, a takie spojrzenie śmiercią zalatuje. Ehem, nieważne.
No przecież! Zapomniałbym przedstawić wam jeszcze najznamienitszą postać tego miejsca, właśnie przechodził ulicą na zewnątrz! Zapytacie, któż to? Nikt inny jak nasz miejscowy Bogacz! No
i oczywiście ten tam co łapie jego nogawki spodni i się drze, to miejscowy Pijaczek. Jednak nie zawracajcie sobie nim głowy. Prosty człowiek z prostymi potrzebami. No! To by było chyba wszystko, jeżeli
chodzi o nasz Saloon! Mam nadzieje, że się w nim odnajdziecie! Miejsca jest dużo, a i podłoga dzisiaj była myta.
Stali mieszkańcy Paradise III.

NOMADZI
Powstali na kanwie niezadowolenia ze świata, który ich otacza
i z życia, które niegdyś wiedli. Posiadają szczątkową wiedzę o
świecie „sprzed Sojuszu” i postrzegają go w idylliczny sposób.
Starają się kierować wartościami z „dawnych czasów”. Cechuje
ich niechęć wobec nauki i technologii, wolą naturę i rozwój duchowy. Jeżeli tylko mają taką możliwość, unikają konﬂiktów i
rozlewu krwi. Wojna jest dla nich najgorszym złem – zniszczyła
stary świat.
Niegdyś żyli porozrzucani w niewielkich grupkach po całej
planecie, kilka lat temu pojawił się jednak pośród nich charyzmatyczny przywódca, którego nazwali Kaznodzieją. Najpierw
zjednoczył wokół siebie Nomadów, potem zaczął przygarniać
wszelkiej maści wędrownych tułaczy szukających schronienia,
a teraz zaczynają się do niego przyłączać nawet stali mieszkańcy Miasteczka. Porzucają swoje farmy i wygodne domostwa na
rzecz mieszkania w Osadzie Nomadów, co budzi coraz większe
zdumienie pośród lokalnej społeczności.

Frakcje

UCHODŹCY
Są to byli mieszkańcy Paradise II - musieli ją opuścić w wyniku katastrofy, która zniszczyła ich poprzednią kolonię czyniąc ją niezdatną do zamieszkania. Nie było ich stać lub nie chcieli podróżować gdzieś dalej, więc wybrali Paradise III na swój nowy dom.
Przybyli tutaj kilka miesięcy temu statkiem Szmuglerów. Łączy
ich bycie Uchodźcami - ludźmi, którzy musieli porzucić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Część z nich chce osiąść w
kolonii na stałe, część chce odlecieć w inne miejsce. Ich relacje z
obecnymi mieszkańcami są trudne. Z jednej strony Nomadzi i bywalcy Saloonu przywitali ich przyjaźnie, żeby nie powiedzieć entuzjastycznie. Z drugiej mieszkańcy Miasteczka przywitali ich chłodno, a nawet wrogo. Ich przyszłość na Paradise III jest niepewna członkowie tej frakcji będą musieli zdecydować czy osiądą tutaj
na stałe czy wyruszą w dalszą wędrówkę.

SZMUGLERZY
Nigdzie nie zagrzewają miejsca, ciągle są w ruchu, ich jedynym
domem jest statek Ptaszyna. Nie znają innego życia. Załoga
Ptaszyny to zbieranina ludzi z odległych zakątków Sojuszu, wyjętych spod prawa, uciekających przed przeszłością, kochających żyć według swoich zasad.
Żyją z transportu ładunku, nie wybrzydzają w wyborze
zleceń, podejmą się wszystkiego od przemytu nielegalnych
leków po transport uchodźców. Patrole i inspekcje Sojuszu są
im nie straszne, mocne silniki i duża ilość schowków pozwala
na unikanie schwytania.
Paradise III znają bardzo dobrze, byli tutaj nie raz, ubili tu nie
jeden interes. Jednak tym razem musieli lądować w tej dziurze
awaryjnie z powodu poważnej awarii.
Grupa, która przybyła kilka dni temu do kolonii Paradise III
z ładunkiem. Ich statek uległ uszkodzeniu. Nie są stałymi
mieszkańcami kolonii i nie chcą się tutaj osiedlić.

LISTA
POSTACI
Szerszy opis każdej z postaci bedzie dostepny na wydarzeniu Tygodniówka 2021
w terminie nie póżniejszym niż 28 maja.
Postacie można rezerwować drogą mailową larp@larp-zt.pl oraz za pomocą facebooka Larp Zardzewiały Topór po dokonaniu
opłaty akredytacyjnej.

MĘSKIE [M] - 9
KOBIECE [K] - 8
UNISEX [U] - 8

MIASTECZKO
Szeryf - Frank Coldwell [M]
Zastępczyni szeryfa - Jackie Fischer [K]
Cyrulik - Charles Goodnight [M]
Kowal - R. King [U]
Ranczerka - Lucille Mulhall [K]

UCHODŹCY
Handlarka - Sue Pickett [K]
Były pilot - James Pierce [M]
Były więzień - W. Rogers [U]
Felczerka - Jane Siringo [K]
Poszukiwacz przygód - John Ware [M]

SALOON
Właściciel Saloonu - Raymond Knight [M]
Burdelmama - May Manning [K]
Bogacz - O. Loving [U]
Rewolwerowiec - George McJunkin [M]
Pijaczek - R. Masterson [U]

SZMUGLERZY
Kapitan statku - E. Bascom [U]
Pilot - J. Chisum [U]
Nawigatorka - Connie Reeves [K]
Weteran wojenny - Jesse Driskill [M]
Łowca Nagród - A. Drumm [U]

NOMADZI
Kaznodzieja - William Mayﬁeld [M]
Pierwszy - F. Maynard [U]
Traperka - Brenda Miller [K]
Bimbrownik - Zachary Mossman [M]
Lekarka - Annie Oakley [K]

MECHANIKA
• Walczyć można jedynie przy pomocy bezpiecznej broni białej - lateksowych noży o dłuBROŃ
gości do 25 cm oraz nerfów. Nie dopuszcza się
możliwości rzucania bronią.
• Każda broń wniesiona przez gracza musi zostać zatwierdzona przez organizatorów.
• Nerfy zostaną zapewnione przez organizatorów dla postaci,
które zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kartach postaci nią dysponują.

WALKA

• Każda postać jest w stanie wytrzymać określoną ilość traﬁeń bronią palną i białą w przedziale 2 - 4, nazywaną dalej Wytrzymałością.

• Po utracie wszystkich punktów wytrzymałości postać zostaje
Ranna.
• Walkę oraz otrzymywanie ran należy stosownie odgrywać jeśli zostałeś postrzelony to z całą pewnością krzyk czy jęk
będzie na miejscu.
• Cios bronią białą zadajemy w formie cięcia w korpus z widocznym zamachem.

• Osoba Ranna potrzebuje pomocy medyka, czyli postaci posiadającej umiejętność Medycyna.
Dopóki jej nie otrzyma może się powoli poruszać oraz rozmawiać, ale nie może atakować ani się
RANY I LECZENIE
bronić.
• Wytrzymałość nie odnawia się samoistnie, odzyskanie utraconej wytrzymałości jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez Leczenie.
Skorzystać z pomocy medyka można niezależnie od ilości utraconych punktów wytrzymałości.
• Leczenie: po udaniu się do medyka, wystawi nam on receptę, którą musimy zrealizować w miejscu na niej wskazanym i zgodnie z
podanymi instrukcjami, co powinno zająć około 10-15 minut.

Mechanika

POJEDYNEK

• Na planecie pojedynki są swojego rodzaju rytuałem, na który zbierają się
okoliczni mieszkańcy. Często towarzyszy im obstawianie zakładów.

• Aby nasz pojedynek nie był zwykłą strzelanką, osoba chcąca
się z kimś pojedynkować musi rzucić swoje wyzwanie publicznie, przy świadkach.
• Pojedynek jest odgrywany z użyciem broni hukowej, przy
obecności mistrza gry i we wskazanym przez niego miejscu.
• Wynik pojedynku ustalany jest uprzednio pomiędzy graczami, którzy następnie odgrywają jego przebieg.

• Każdy gracz ma określoną umiejętność pojedynkowania (opisaną na specjalnej karcie, którą gracze otrzymują przed larpem).
Przed pojedynkiem, obie strony konﬂiktu pokazują sobie karty.
Wygrywa osoba, która ma na karcie wyższy numer.
• Jeżeli zostaliśmy wyzwanie na pojedynek, a nasze umiejętności strzeleckie są dosyć mierne zawsze możemy skorzystać z
pomocy “zwadźcy”. Osoby, która dobrze strzela i zgodzi się
(zwykle nie za darmo) stanąć do pojedynku zamiast nas.
• Przegrany przechodzi w stan Ranny i traci wszystkie punkty
wytrzymałości. W przypadku remisu obaj pojedynkujący się
zostają ranni i tracą punkty wytrzymałości.
• Odmówienie pojedynku jest dużą ujmą na honorze, ale
zawsze możesz to zrobić.

DOBIJANIE I ŚMIERĆ

• Jeśli postać jest ranna, można ją dobić w obecności Mistrza Gry.

• Dobicie powoduje trwałe usunięcie postaci z gry, więc decydując się na ten krok pamiętajcie o złotej zasadzie “Nie bądź dupkiem!”.

Mechanika/Umiejetnosci

BIJATYKI W SALOONIE

• Czysto klimatycznie i
skupione na odgrywaniu.

• Do starć w saloonie nie używamy nerf-ów ani broni białej
tylko specjalnie do tego przeznaczonych bezpiecznych butelek,
nóg od krzeseł, itp. Broń do walki w saloonie zostanie dostarczona przez organizatorów. Starcia w saloonie nie powodują
utraty punktów wytrzymałości.
• Walczymy TYLKO bronią która jest w saloonie.
Postać bez broni nie może brać udziału w bijatyce.

UMIEJĘTNOŚCI

Dostępne na larpie dla wybranych postaci.

Jeżeli twoja postać posiada jakąś umiejętność informacja
na ten temat zawarta zostanie w Karcie Postaci.
Pilotaż - postać potraﬁ pilotować sprawne statki kosmiczne.

Mechanika - postać potraﬁ naprawiać urządzenia takie
jak np, silniki statków kosmicznych. Musi mieć narzędzia i
części zamienne.
Medycyna - postać potraﬁ leczyć rannych.
Destylacja - postać potraﬁ pędzić bimber. Potrzebuje do tego destylarni przygotowanej we własnym zakresie. Bimber z takiej destylarni jest pożądany przez niemal każdego na planecie i większość gotowa jest za niego dobrze zapłacić.
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Nie bądź dupkiem – W skrócie, myśl o tym, co robisz i nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Z dupkami nikt grać nie lubi:
• nie łam i nie naginaj zasad,
• nie psuj zabawy innym,
• tak by mieć radość i by inni dobrze się bawili,
• szanuj pracę Mistrzów Gry, którzy poświęcają dużo czasu na
przygotowanie larpa.
Słowa bezpieczeństwa – podobnie jak na większości larpów na
tym również obowiązywać będą słowa bezpieczeństwa. Ich
użycie pozwoli zakomunikować innym graczom nasze oczekiwania bądź zastrzeżenia względem rozgrywanej właśnie sceny.
Green – chcę grać bardziej intensywnie,
Yellow – jest ok, ale nie chcę, żeby scena bardziej eskalowała,
Red — przestań, przerywamy scenę.
No pain – w czasie gry dozwolony jest jedynie dotyk niesprawiający innym graczom bólu (ﬁzycznego i psychicznego). Co za tym
idzie, w czasie pojedynków i walki nie celujemy przeciwnikowi w
głowę. Posługujemy się tylko bezpieczną i zatwierdzoną przez
Mistrzów Gry bronią oraz nie wkładamy w ciosy zadawane
bronią białą niepotrzebnie dużo siły.

Zasady

Wczuj się w rolę – chcemy, aby każdy mógł poczuć się
postacią, którą odgrywa. To się jednak nie uda, jeżeli nie
pomożemy sobie nawzajem. Każdy gracz, ma możliwość
samodzielnego wyboru postaci, w którą chce się wcielić.
Dlatego mamy nadzieję, że na larpie będziecie grali zgodnie z charakterem wybranej postaci.
Sami wiecie, że nic tak nie psuje klimatu gry jak szef
gangu, który zamiast kierować swoją grupą, zniknął bez
słowa na większość gry albo wioskowy żebrak, który co i
rusz okazuje brak szacunku wobec najwyżej postawionej
w miasteczku osoby. Sposób w jaki zagracie swoją postać,
nie będzie miał wpływu tylko na to jak wy sami będziecie
się bawić, ale również na to jak będą bawić się inni.

Play for ﬂow – graj nie tylko dla siebie ale też dla innych. Postaraj
się stworzyć ciekawą historię wspólnie z innymi graczami - wspieraj ich, odgrywaj odpowiednie reakcje na ich postacie i zachowania. Stwórz taką opowieść, którą będziesz chciał snuć po wielokroć.
Grajmy zgodnie z rolą, grajmy z innymi i dla innych. Zwycięstwo
bądź przegrana danej postaci/frakcji nie są nadrzędnym celem
gry.

No offtop – jesteś chwilowo zmęczony grą i potrzebujesz małej
przerwy? Nie ma problemu, ale odejdź na bok i nie psuje klimatu
innym graczom niezwiązanymi z larpem uwagami i opowieściami.
Nawet jeżeli w danym momencie wydają Ci się bardzo zabawne.

AKREDYTACJA
Larp Pewnego Razu na Dziwnym Zachodzie, będzie rozgrywany w czasie konwentu larpowego Tygodniówka 2021.
Został napisany z myślą o uczestnikach Tygodniówki, dlatego aby wziąć w nim udział
trzeba zgłosić swoje uczestnictwo na wyżej wymienionej imprezie.
Informacje na temat dostępnych miejsc, kosztów uczestnictwa, listy dostępnych postaci
oraz inne istotne dla larpa doniesienia będą publikowane na wydarzeniu: Larpowa Tygodniówka 2021.
https://www.facebook.com/events/913919886126527
Przewidywany czas gry: 5 h
+ obowiązkowe warsztaty poprzedzające grę (około 2 h).
Dokument projektowy powstał na
bazie graﬁk pobranych ze strony
https://www.freepik.com

