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Shoot it! 

Break it! 

Play it! 

Celem tej gry jest stworzenie pasjonującej 
opowieści o grupie ludzi, których połączyły 
larpy, sztuka, emocje i używki. Powinna być 
grana „Close to Home” (czyli korzystając 
z rzeczywistych doświadczeń, skojarzeń i 
marzeń gracza) i z myślą o stopniowej 
intensyfikacji wszystkich wprowadzonych 
do gry uczuć. Warto mieć pod ręką 
inspirujące dzieła literackie, puścić 
w tle melancholijną muzykę i grać 
w ulubionej kawiarni, 
klimatycznym mieszkaniu 
lub namiocie podczas 
konwentu. Gra jest 
na dowolną liczbę 
graczy i nieokreśloną 
ilość czasu.

ZasadyZasadyZasady
SHOOT IT!SHOOT IT!

Każdy łyk alkoholu poprzedzony powinien być krótką Każdy łyk alkoholu poprzedzony powinien być krótką 

przemową, poświęconą światu, sztuce, filozofii lub równie przemową, poświęconą światu, sztuce, filozofii lub równie 

donośnym tematom. donośnym tematom. Warto dodatkowo zastanowić się nad Warto dodatkowo zastanowić się nad 

drobnymi wyzwaniami lub zabawami związanymi z rytuałem drobnymi wyzwaniami lub zabawami związanymi z rytuałem 

picia alkoholu. Może ostatnia osoba która wypije powinna zdjąć picia alkoholu. Może ostatnia osoba która wypije powinna zdjąć 

kawałek ubrania? Może pierwszy, który wypije musi stanąć na kawałek ubrania? Może pierwszy, który wypije musi stanąć na 

stole i złożyć przysięgę Bogu, światu i sztuce? W ramach gry stole i złożyć przysięgę Bogu, światu i sztuce? W ramach gry 

zasada powinna być jedna – nie wolno nie przyjąć wyzwania lub zasada powinna być jedna – nie wolno nie przyjąć wyzwania lub 

zadania związanego z piciem. Jedynie słowa bezpieczeństwa zadania związanego z piciem. Jedynie słowa bezpieczeństwa 

pozwalają na ominięcie tego elementu gry.pozwalają na ominięcie tego elementu gry.

BREAK IT!BREAK IT!
Słowa bezpieczeństwa to Red-Yellow-Green. Słowa bezpieczeństwa to Red-Yellow-Green. 

Jeśli któryś gracz powie „Red”, oznacza to przerwanie sceny. Jeśli któryś gracz powie „Red”, oznacza to przerwanie sceny. 

Jeśli któryś gracz powie „Yellow”, oznacza to, że nie życzy sobie, Jeśli któryś gracz powie „Yellow”, oznacza to, że nie życzy sobie, 

by wobec niego zwiększać intensywność sceny. Jeśli któryś gracz by wobec niego zwiększać intensywność sceny. Jeśli któryś gracz 

powie „Green”, oznacza to zgodę na zagranie mocniej. Wszelkie powie „Green”, oznacza to zgodę na zagranie mocniej. Wszelkie 

dodatkowe mechanizmy zostają obierane wspólnie przez graczy, dodatkowe mechanizmy zostają obierane wspólnie przez graczy, 

zgodnie z oczekiwaniami wobec przebiegu gry.zgodnie z oczekiwaniami wobec przebiegu gry.

Poza powyższymi zasadami larp nie ma typowej mechaniki. To, Poza powyższymi zasadami larp nie ma typowej mechaniki. To, 

czym są seks, narkotyki czy przemoc zależy w pełni od graczy. czym są seks, narkotyki czy przemoc zależy w pełni od graczy. 

Warto ustalić różne typy mechanik dla tych samych rzeczy, by Warto ustalić różne typy mechanik dla tych samych rzeczy, by 

sytuacje, opory lub przekonania graczy nie powstrzymywały gry sytuacje, opory lub przekonania graczy nie powstrzymywały gry 

przed eskalacją.przed eskalacją.

PLAY IT!PLAY IT!
Kluczem do zrozumienia artystów jest ich sztuka. W trakcie gry Kluczem do zrozumienia artystów jest ich sztuka. W trakcie gry 

każdy gracz ma prawo poprosić dowolnego gracza o to, by każdy gracz ma prawo poprosić dowolnego gracza o to, by 

odegrał scenę z przeszłości, przyszłości, hipotetyczne sytuacje, odegrał scenę z przeszłości, przyszłości, hipotetyczne sytuacje, 

sny, introspekcje - cokolwiek - w postaci improwizowanej sceny. sny, introspekcje - cokolwiek - w postaci improwizowanej sceny. 

W założeniu nie powinny to być sceny humorystyczne, a ich W założeniu nie powinny to być sceny humorystyczne, a ich 

stylistyka jak najbardziej mistyczna.stylistyka jak najbardziej mistyczna.
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każdy gracz ma prawo poprosić dowolnego gracza o to, by 

odegrał scenę z przeszłości, przyszłości, hipotetyczne sytuacje, 

sny, introspekcje - cokolwiek - w postaci improwizowanej sceny. 

W założeniu nie powinny to być sceny humorystyczne, a ich 

stylistyka jak najbardziej mistyczna.



Co bedę robił podcz
as tej gry?

Co bedę robił podcz
as tej gry?

Przeżyjesz opowieść o grupie wspólnie imprezujących 

Przeżyjesz opowieść o grupie wspólnie imprezujących 

artystów. Twoja postać będzie tańczyła, uprawiała seks, 

artystów. Twoja postać będzie tańczyła, uprawiała seks, 

piła alkohol, brała narkotyki, mówiła o sztuce, o magii, 

piła alkohol, brała narkotyki, mówiła o sztuce, o magii, 

o narkotykach i o tym, że należy zmienić świata – 

o narkotykach i o tym, że należy zmienić świata – 

wszystko to w ramach ustalonych przez graczy zasad. 

wszystko to w ramach ustalonych przez graczy zasad. 

Ten scenariusz nie ma sztywnej fabuły ani rozpisanych 

Ten scenariusz nie ma sztywnej fabuły ani rozpisanych 

kart postaci – większość treści tworzona jest przez 

kart postaci – większość treści tworzona jest przez 

graczy.graczy.

Co bedę robił podcz
as tej gry?
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kart postaci – większość treści tworzona jest przez 

graczy.

JAKA JEST JAKA JEST 
ESTETYKA GRY?ESTETYKA GRY?

ohéme jest larpem należącym do tradycji Urban 

B
ohéme jest larpem należącym do tradycji Urban 

BTribes. W skrócie oznacza to serię gier Tribes. W skrócie oznacza to serię gier 

tematyzujących współczesne koncepcje plemion tematyzujących współczesne koncepcje plemion 

w otaczającej nas kulturze hight-tech oraz założenie, że w otaczającej nas kulturze hight-tech oraz założenie, że 

sztuka jest magią, a magia jest sztuką, w najbardziej sztuka jest magią, a magia jest sztuką, w najbardziej 

dosłownym tych słów znaczeniu. Inspiracji można dosłownym tych słów znaczeniu. Inspiracji można 

poszukać w okultyźmie, sztuce pierwotnych plemion i poszukać w okultyźmie, sztuce pierwotnych plemion i 

hippisach oraz w serii komiksów Sandman Neila hippisach oraz w serii komiksów Sandman Neila 

Gaimana lub systemie RPG Mag:Wstąpienie. Gaimana lub systemie RPG Mag:Wstąpienie. 

 poszukiwaniu inspiracji do samego larpa 

W
 poszukiwaniu inspiracji do samego larpa 

WBohéme warto obejrzeć film Bohéme warto obejrzeć film 

Kill your Darlings Kill your Darlings 

lub przeczytać serię komiksów lub przeczytać serię komiksów 

Sandman Presents: Love Street. Sandman Presents: Love Street. 

Larpami powiązanymi tematycznie z Larpami powiązanymi tematycznie z 

Bohéme są All my Loving oraz The Magic Circle. Bohéme są All my Loving oraz The Magic Circle. 

(Oba autorstwa Dominika Dembinskiego).(Oba autorstwa Dominika Dembinskiego).
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 poszukiwaniu inspiracji do samego larpa 

WBohéme warto obejrzeć film 

Kill your Darlings 

lub przeczytać serię komiksów 

Sandman Presents: Love Street. 

Larpami powiązanymi tematycznie z 

Bohéme są All my Loving oraz The Magic Circle. 

(Oba autorstwa Dominika Dembinskiego).

Czym jest sztuka?
Sztuka jest magią. Zagranie roli jest rytuałem. Narysuj solą krąg na podłodze ciemnego pomieszczenia, zaświeć świeczki, stań w tym kręgu i czytaj na głos „Sen Nocy Letniej”. Poczuj, jak postacie opisane przez Shakespeare'a cię opętują i sprawią, że na chwilę krąg i pomieszczenie staną się środkiem ich wszechświata. Tym właśnie jest sztuka. Tym właśnie jest magia.

Bohaterowie „La Boheme” dokładnie tak postrzegają sztukę – jako pierwotny akt magii. Rozmawiają o niej jak o czymś świętym i odnajdują się w użyczaniu swojego ciała kolejnym duchom, ewokowanym poprzez literaturę i improwizację.
Ustalcie jaka forma sztuki połączyła wasze postacie! To mogą być larpy, teatr, muzyka, malarstwo, poezja, streetart - cokolwiek

Bohéme jest minimalistycznym scenariuszem larpowym, Bohéme jest minimalistycznym scenariuszem larpowym, 

w  k t ó r y m  w i ę k s z o ś ć  p ro c e s u  t w ó rc z e g o w  k t ó r y m  w i ę k s z o ś ć  p ro c e s u  t w ó rc z e g o 

pozostawionego jest graczom.  (Jeśli nie wiesz jak zagrać pozostawionego jest graczom.  (Jeśli nie wiesz jak zagrać 

w larpa - nie jesteś jeszcze gotowy na samodzielne w larpa - nie jesteś jeszcze gotowy na samodzielne 

poprowadzenie jej! Wszystkie porady skierowane są do poprowadzenie jej! Wszystkie porady skierowane są do 

graczy doświadczonych).graczy doświadczonych).

Upewnij się, że przed rozpoczęciem gracze się spotkają, Upewnij się, że przed rozpoczęciem gracze się spotkają, 

by porozmawiać o swoich oczekiwaniach, granicach i by porozmawiać o swoich oczekiwaniach, granicach i 

pomysłach. Zastanówcie się jaka forma sztuka połączyła pomysłach. Zastanówcie się jaka forma sztuka połączyła 

bohemę, jakie manifesty i dzieła są dla nich szczytem bohemę, jakie manifesty i dzieła są dla nich szczytem 

doskonałości i jakie grzechy i używki są najbardziej doskonałości i jakie grzechy i używki są najbardziej 

znaczące dla rozwoju grupy. Ustalcie razem czy alkohol, znaczące dla rozwoju grupy. Ustalcie razem czy alkohol, 

seks i inne przyjemności są symbolizowane za pomocą seks i inne przyjemności są symbolizowane za pomocą 

mechaniki larpowej, czy nie. Wymyślcie sobie swoje mechaniki larpowej, czy nie. Wymyślcie sobie swoje 

postacie i ustalcie co ich łączy i co dzieli. postacie i ustalcie co ich łączy i co dzieli. 

Wyjątkowo istotny dla przebiegu gry jest wybór czasu i Wyjątkowo istotny dla przebiegu gry jest wybór czasu i 

miejsca w którym się odbędzie. Czy bohema spotyka się miejsca w którym się odbędzie. Czy bohema spotyka się 

w jednym miejscu czy wędruje sobie od kawiarni do w jednym miejscu czy wędruje sobie od kawiarni do 

kawiarni? Czy spotkania odbywają się nocą czy w dzień? kawiarni? Czy spotkania odbywają się nocą czy w dzień? 

Czy gra trwa kilka godzin czy kilka dni? Czy odbędzie się Czy gra trwa kilka godzin czy kilka dni? Czy odbędzie się 

tylko jedna gra dla tej grupy postaci czy będzie ich wiele? tylko jedna gra dla tej grupy postaci czy będzie ich wiele? 

To wszystko warto ustalić przed rozpoczęciem.To wszystko warto ustalić przed rozpoczęciem.

Jak grać w tę grę?
Bohéme jest minimalistycznym scenariuszem larpowym, 

w  k t ó r y m  w i ę k s z o ś ć  p ro c e s u  t w ó rc z e g o 

pozostawionego jest graczom.  (Jeśli nie wiesz jak zagrać 

w larpa - nie jesteś jeszcze gotowy na samodzielne 

poprowadzenie jej! Wszystkie porady skierowane są do 

graczy doświadczonych).

Upewnij się, że przed rozpoczęciem gracze się spotkają, 

by porozmawiać o swoich oczekiwaniach, granicach i 

pomysłach. Zastanówcie się jaka forma sztuka połączyła 

bohemę, jakie manifesty i dzieła są dla nich szczytem 

doskonałości i jakie grzechy i używki są najbardziej 

znaczące dla rozwoju grupy. Ustalcie razem czy alkohol, 

seks i inne przyjemności są symbolizowane za pomocą 

mechaniki larpowej, czy nie. Wymyślcie sobie swoje 

postacie i ustalcie co ich łączy i co dzieli. 

Wyjątkowo istotny dla przebiegu gry jest wybór czasu i 

miejsca w którym się odbędzie. Czy bohema spotyka się 

w jednym miejscu czy wędruje sobie od kawiarni do 

kawiarni? Czy spotkania odbywają się nocą czy w dzień? 

Czy gra trwa kilka godzin czy kilka dni? Czy odbędzie się 

tylko jedna gra dla tej grupy postaci czy będzie ich wiele? 

To wszystko warto ustalić przed rozpoczęciem.

Czym jest bohema?
Bohema to grupa artystów, dla których sztuka jest sposobem na życie. 
Generacja Beatników czy wielcy artyści Młodopolscy to właśnie przykłady 
takich bohem. Nieodłącznymi elementami bohemy są manifesty, 
niesamowity narcyzm, używki, seks i niekończące się rozmowy o filozofii i 
sztuce. 



Addendum
Jeśli obawiasz się, że twoja gra się nie będzie kleiła bez postaci 
i struktury, to możesz użyć poniższych porad. Nie są one w 
żadnym razie wymagane dla pełnego doświadczenia Bohéme, 

Struktura:
Proponowana struktura gry tworzy opowieść o początkach, 
upadku i ponownym narodzeniu bohemy w kilku aktach. Akt 
powinienen trwać około jednej godziny przy grze na małej 
powierzchni do dwóch godzin przy grze na dużej powierzchni (np. 
Całego miasta), chociaż potencjalnie może być rozciągnięty do kilku 
dni i spotkań. Każda z faz powinna się kończyć nie wcześniej niż po 
spełnieniu jej założenia. Pomiędzy scenami upływa nieokreślony 
czas, liczony w miesiącach. Możliwe jest zagranie tylko wybranych 
faz przy opuszczeniu lub zmianie pozostałych.

Akt 1. Pożądanie   Pierwsza faza gry opowiada o uczuciu 

miłości, zachwytu, pożądania (duchowego oraz fizycznego) 
towarzyszącego powstawaniu nowej społeczności artystów. Scena 
ta powinna być przepełniona deklaracjami wielkich planów i 
marzeń, bliskością fizyczną i seksem. Dobrym elementem 
symbolicznym dla fazy pożądania jest droga – czy to w sensie 
dosłownym, czy symbolicznym. Trip na LSD jest w takiej samej 
mierze drogą jak barcrawl lub wędrówka po lesie. Istotne jest to, by 
droga stanowiła symbol postępującego zaangażowania się 
członków bohemy.

Akt 2. Potęga   Druga faza gry opowiada o narastającym 

znaczeniu bohemy oraz jej największych sukcesach. Bohema tworzy 
sztukę, którą otaczający ją mikrokosmos uważa za wyjątkową i 
genialną. Sztuka na tym etapie urasta do rangi magii, społeczność 
wykształca swoją hierarchię, a z pasji robi się pogoń za potęgą.

Akt 3. Potępienie   Trzecia faza gry opowiada o nienawiści, 

jaka się rodzi w miejscu pasji, gdy zaczyna przynosić zysk lub sławę. 
Bohema jest roztargnięta walkami o to, kto jest najważniejszy, 
wypominaniem sobie błędów oraz strachem przed otaczającym ją 
światem. Na tym etapie alkohol (w rozsądnych ilościach) gra 
znaczacą rolę jako alibi do bycia szczerym. Akt powinien się kończyć 
ofiarą. Każdy z artystów powinien porzucić coś własnego na rzecz 
bohemy. Z ja tworzy się my. Od graczy zależy, czy ofiarą będzie 
braterstwo krwi, symboliczne złożenie jednego z członków bohemy 
w ofierze czy coś bardziej osobistego. Ofiara ma charakter rytuału.

Akt 4. Powstanie  Czwarta faza opowiada o oczyszczeniu 

atmosfery i powrotu do fazy pożądania. Konflikty rozwiązywane są 
miłością, ofiara została złożona, a wszelkie symbole oczyszczenia 
(woda, chrzest, spowiedź, fajka pokoju itp) mogą teraz wejść w ruch 
jako magiczny ekwiwalent długich miesięcy pracy nad naprawieniem 
społeczności. Alternatywnie bohema może ulec rozpadowi i rozejść 
się na zawsze. Wtedy rytuały stają się elementem ostatniego 
pożegnania. W przypadku śmierci jednego z członków bohemy 
takim rytuałem może być spotkanie nad grobem, w przypadku 
rozpadu bohemy przez zbyt wielkie różnice światopoglądowe 
rytuał może oznaczyć stworzenie kilku małych grup na miejscu 
poprzedniej dużej grupy.
To, z jakimi przemyśleniami gracze wychodzą z gry zależy od tego jak 
przebiegała gra oraz jakie emocje zostały wpleciony do fabuły.

Tworzenie postaci:
Tworzenie postaci w Bohéme polega na odpowiedzeniu sobie na 
jedno pytanie: Czym różni się twoja postać od ciebie samego? Liczba 
tych cech jest dowolna, ale warto wybrać 3 najważniejsze, by 
różnica była wyczuwalna, a równocześnie łatwa do zapamiętania.
Warto spróbować tworzyć postacie na tyle różne od siebie, by 
dawały ci powód do robienia rzeczy niezwyczajnych i nietypowych. 
Postać ma być barierą, dzieki której nie będziesz się czuł winny 
swoich decyzji, bo to w końcu decyzje twojej postaci. 

Jeśli nie czujesz się swojo ze swoimi wyborami albo obawiasz się, że 
postać będzie wciąż zbyt podobna do ciebie – poproś resztę graczy 
o pomoc. Niech dadzą twojej postaci cechy, które wg. Nich 
opowiadają twoim ukrytym potrzebom i pragnieniom.

Inspiracje dla postaci
Pewne archetypy powtarzają się w wielu grupach ludzi. Warto się 
nimi inspirować przy tworzeniu postaci. Można też użyć postaci z 
innych larpów z serii Urban Tribes np. Bohaterów All My Loving lub 
The Magic Circle. Dla ułatwienia poniżej lista przykładowych 
archetypów.
ź Lider, przez jednych wyznawany, przez innych oskarżany o 

manipulanctwo.
ź Muza, zmuszająca otoczenie do tworzenia dzieł, które ją samą 

przerastają.
ź Twórca, przekuwający manifesty i szalone pomysły w 

prawdziwą sztukę.
ź Puszczalska, używająca wdzięków i seksu do budowania 

pozycji społecznej.
ź Manipulant, który czerpie przyjemność z obserwowania jak 

ludzie reagują na jego sztuczki.
ź Dziwak, który nie potrafi pojąć dlaczego świat do niego nie 

pasuje.
ź Ta Dobra, dla której każda kolejna kłótnia przyjaciół stanowi 

kolejny cios w światopogląd.
ź Mistrzyni Rytuałów, która pilnuje by wszystkie tradycje grupy 

były zawsze należycie zachowane.
ź Malkontent, dla którego szukanie dziury w całości stało się 

sztuką samą w sobie.
ź Nowy, który na wszystko spogląda z optymizmem, którego 

pozostałym już dawno zabrakło.

W używaniu archetypów kluczowe jest to, by sam bohater usiłował 
zaprzeczać temu, kim jest i walczyć o inną reputację wśród 
znajomych. Od decyzji graczy zależy, czy opowieść będzie o sukcesie 
czy porażce.Nie należy też archetypów używać bezmyślnie, a 
dostosować je do tworzonej bohemy. Dla generacji bitników muza i 
lider się jednoczyli w postaci Luciena Carra, a dostarczanie 
narkotyków czyniło z Will iama S. Burroughsa Mistrza 
Rytuałów.Bardzo często archetypiczne role społeczny zmieniają się 
z czasem, a z dawnego lidera tworzy się obecny dziwak, relikt 
porzuconego porządku.

Tworząc postacie zastanówcie się też wspólnie nad wątkami, które 
mogą być zawarte w rolach. Może któryś z członków grupy 
aktywnie usiłuje ją zniszczyć z powodu swoich, odmiennych od 
reszty, wartości? Może ktoś kiedyś złamał prawo w spektakularny 
sposób, a przyjaciele się o tym stopniowo dowiadują? Może grupa 
dopiero co odkrywa wolność obyczajową i zazdrość jest istotnym 
czynnikiem w relacjach między postaciami? 


