




Wieżyczki XIX wiecznego pałacu wspinały się w 
toń nocnego nieba jak dawniej jedynie wieże 
kościołów i szczyty surowych gór, niepokorn-

ie rzucając wyzwanie starszym od siebie budynkom. 
Bezksiężycowe niebo, rozświetlane jedynie błyskami 
daleko na południu u podnóży gór niczym czarny płaszcz 
zanurzało miasto Katowice w głębokim śnie- witraż w go-
tyckiej nawie pałacu jednak zdradzał namiastki życia tu, na 
obrzeżach miasta.

Wnętrze nawy oświetlane było jedynie płomieniami sześciu 
wysokich świeczników, przy każdym z nich czarna sylwet-
ka, odziana w płaszcz lub surdut. Jedynie jeden świecznik 
pozostał sam, jakby czekał na swojego właściciela.

„Zwróćmy swe twarze ku świątyni i oddajmy pokłon wielkie-
mu wschodowi, niechaj wskaże nam ścieżkę ku ukończeniu 
wielkiego dzieła!”

Sylwetki niemalże symultanicznie zwróciły się w kierunku 
okna, by oddać pokłon

„Zwróćmy swe twarze ku krainie nam odebranej i oddajmy 
pokłon zachodowi, niechaj nigdy nas nie ugości!”
Ponowny, równoczesny ukłon poprzedził powrót do 
pierwotnych pozycji zebranych.

„Ja, Kogaion i magister dzikiej klątwy Ahriman Teuteburg 
ogłaszam Caucus Maior Ductus Silesiensis za rozpoczęte.”

Szczupła sylwetka po trzykroć uderzyła rytualnym ko-
sturem w marmurową podłogę, a pomiędzy zebranymi 
pojawił się płomienny krąg. Jako pierwszy prowadzący 
rytuał Kogaion zdjął kaptur. Po nim czterech kolejnych 
odkryło swoje twarze, ujawniając bladą skórę, martwe oczy 
i ostre rysy

Jeden z nich zebrał głos.

„Nastał dzień, by do rodziny przystąpił nowy członek. 
Proszę Kogaiona, Starszego oraz Księcia o przyjęcie mojej 
prośby o wysłuchanie niewolnika de Moliare.”

Szósty wampir wkroczył na salę. Wrota się zamknęły. Rytuał 
czas zacząć.
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Wolf Publishing. 



Ordo Dracul, to średniowieczny zakon obrońców 
chrześcijaństwa, współzałożony przez Vlada 
Dracula, ojca Vlada Țepeșa, owianego tajemni-
cami hrabiego Draculi.

Ordo Dracul to wzorowane na stylistyce 
Wolnomularzy zgromadzenie wampirów z uni-
wersum Nowego Świata Mroku (White Wolf 
Publishing), przedstawionego w podręczniku 
Wampir:Requiem. 

Ordo Dracul, to także tytuł czterogodzinnej, im-
prowizowanej sztuki (gry) teatralnej typu Live Ac-
tion Role Playing- w skrócie „LARP” i to tą sztukę 
przedstawia dokument, który czytasz.

Udział w grze bierze 14 uczestników oraz 1-2 
prowadzących scenariusz. LARP został rozegra-
ny po raz pierwszy w 2011 roku na konwencie 
miłośników fantastyki „Grojkon” W Bielsku-
Białej.

Gra przedstawia jedno z comiesięcznych zebrań 
zgromadzenia Ordo Dracul, Caucusu, kładąc 
nacisk na wierną symulację skomplikowanych 
rytuałów wolnomularskich oraz klimat tego 
ugrupowania. W związku z tym wymaga się od 
graczy zaznajomienia się zarówno ze strukturą 
organizacji jak i przebiegem poszczególnych 

rytuałów, których część przedstawiona jest w 
rozdziale „Rytuał”. Zaleca się Mistrzowi Gry 
(prowadzącemu rozgrywki) przeprowadzenie jed-
nogodzinnych warsztatów z uczestnikami przed 
rozpoczęciem LARPa, by pogłębić znajomość zas-
ad zachowania podczas Caucusu.

Poczas Caucusu dochodzi do przyjęcia nowego 
członka w szeregi Ordo Dracul, oraz ekspery-
mentu dokonanego na niezwykłym człowieku, 
obdarzonemu dwiema duszami. Oba wydarze-
nia łączą się zarówno ze skomplikowaną intrygą 
jak i charakterem zgromadzenia, nadając grze 
równocześnie rytm oraz określając długość gry- 
która się kończy, gdy zakończy się szereg badań 
nad człowiekiem.

Wyjątkowość scenariusza leży w jego formie. 
Każda postać współtworzona jest przez dwójkę 
graczy- Wampira, oraz jego duszę, zwaną bestią. 
Różnica celów i motywacji wzmaga tajemniczość 
scenariusza oraz pogłębia intrygi poprzez nadanie 
im drugiego dna.

Gra wymaga od graczy oraz prowadzącego 
znajomości realiów Nowego Świata Mroku, w 
szczególności settingu Wampir:Requiem z nacisk-
iem na Ordo Dracul.

~WSTĘP~

~CZYM JEST LARP?~
LARPy można dzielić na wiele różnych gatunków 
w zależności od celu scenariusza i sposobu gry. 
Poniższy opis tego, czym jest LARP jest dosto-so-
wany do scenariusza Therion: Ordo Dracul.

LARP (od ang. Live Action Role Playing), to 
rodzaj improwizowanej sztuki teatralnej, w której 
jedyną widownią są uczestnicy spektaklu. Sce-
nariusz w dużej mierze opiera się na rozdawanych 
graczom rolach, zawierających opis historii posta-
ci, jej moty¬wacji oraz celów podczas gry. Inger-
encja Mistrza Gry (reżysera, prowadzącego grę) 
ogranicza się najczęściej jedynie do rozstrzygania 
konfliktów pomiędzy grac¬zami oraz zarządzania 
ewentualnymi wydarzeniami niezależnymi od uc-
zestników.

Poza wrażeniami artystycznymi gracze przeżywają 
spektakl także na warstwie gamistycznej (growej) 
oraz uczestniczą w tworzącej się opowieści. 

LARP Therion: Ordo Dracul kładzie ponadto 
duży nacisk na symulacjonizm. Otoczenie pow-
inno być jak najlepiej przygotowane do swojego 
celu- surowa sala, świeczki, identyczne szaty, sz-
tuczny dym oraz wprowadzająca w nastrój ta-
jemnicy muzyka- to wszystko tworzy wyjątkową 
atmosferę gry, dzięki której dla graczy wrażenia 
płynące z LARPa w niczym nie ustępują filmom 
lub grom komputerowym



~JAK PROWADZIĆ TĄ GRĘ?~
Przygotowania terenu gry

LARP Therion:Ordo Dracul rozgrywa się w 
surowej sali położonego na Śląsku pałacu, chociaż 
potencjalnie może być również rozgrywany w ple-
nerze. Odpowiednio należy przygotować zastany 
obszar gry. Najczęściej będą to sale szkolne lub 
pokój mieszkania, rzadziej bardziej dopasowana 
lokacja.

By poprawić jakość terenu gry polecam 
korzystać z możliwości dawanych przez sztuc-
zny dym oraz świadome korzystanie ze światła. 
Dowolną scenerię można ukryć pod płasczem 
ciemności, udostępniając graczom świeczniki 
lub umieszczając źródła światła w taki sposób, by 
ściany nie były widoczne.

Sztuczny dym dodatkowo pogłębia ten efekt i 
ukrywa wszelkie niedoskonałości dodatkowo 
tworząc wyjątkową atmosferę.

Doskonale pasują ozdoby takie, jak sprzęt chem-
iczny lub rekwizyty okultystyczne, ewentualnie 
stare książki i bronie. Konieczne do poprowadze-
nia fabuły miecz rytualny oraz kostur mogą być 
eksponowane w centralnym miejscu, gdy nie są 
używane, służąc jako ozdoba.

Muzyka

Muzyka jest istotnym elementem przy tworzeniu 
odpowiedniego nastroju. Cicha, klasyczna lub 
gotycka muzyka, chorały lub poezja uzupełniana 
dyskretną muzyką tła idealnie pasują do tego 
LARPa. Podczas pierwszego poprowadzenia 
stosowałem równocześnie emitowane wiersze 
Emilie Autumn.

Role

Rozdanie ról powinno być poprzedzone ich skró-
towym opisem. Ważne przy tym jest, by nie ujawnić 
żadnych tajemnic postaci. Gracze grający bestiami 
powinni ponadto być dodatkowo uświadomieni o 
możliwościach i ograniczeniach owych ról.

W idealnym wypadku gracze powinni mieć 
stroje dopasowane do roli i epoki, uniwersalnym 
wyborem przy tym będą albo ubrania wieczo-
rowe, albo przygotowane przez Mistrza Gry jed-
nolite płaszcze i maski dla wszystkich. Można się 
przy tym sugerować wyglądem „Śmierciożerców” 
z filmów z serii Harry Potter z racji łatwości wyko-
nania.

Warsztaty i rytuały masońskie

Fundamentem tej gry jest charakter rytuałów 
masońskich, który powinien być przekazany grac-
zom jeszcze przed rozpoczęciem gry. Najlepiej 
sprawdzają się tu jednogodzinne warsztaty, podc-
zas których gracze uczą się korzystać z odpowied-
nich haseł, kodów, ustawień itp. Należy brać pod 
uwagę, że cztery postacie nie powinny znać owych 
tajemnic Ordo Dracul, są to de Moliare, Legnicki 
oraz ich bestie.

Prowadzenie gry

Głównym zadaniem Mistrza Gry jest popor-
wadzenie scenariusza. Składa się na to rozsądzanie 
sporów (patrz: Mechanika), oraz wprowadzenie 
na scenę w odpowiednich momentach postaci de 
Moliare’a, a po zakończeniu rytuału jego przyjęcia- 
Legnickiego.

By gra była bezpieczna warto wprowadzić zasadę 
no-touch (zakaz dotykania się poza gestami nor-
malnego dla społeczeństwa- ucisk dłoni itp.) lub 
basta! (reguła no-touch jest regulowana przez 
graczy. Jeśli któryś gracz odczuwa dyskomfort w 
jakiejkolwiek scenie, to ogłasza to słowem „Bas-
ta!”, który inicjuje kilkuminutową fazę no-touch).



~JAK ZAGRAĆ W TĄ GRĘ?~
LARP od teatru różni się brakiem widowni oraz 
często symulacyjnym charakterem rozgrywki, 
dzięki czemu z punktu widzenia graczy przy-
pomina bardziej film od dramatu. Dzięki meto-
dom stosowanym przez Mistrza Gry mającym na 
celu stworzenie realistycznej, filmowej scenerii 
sam proces odgrywania roli przychodzi zupełnie 
naturalnie. W większość LARPów może zagrać 
dosłownie każdy.

Ten LARP różni się nieco od większości. Wyma-

ga dużej wiedzy o odgrywanym świecie oraz 
znajomość typowych dla Ordo Dracul rytuałów. 
Ponadto forma LARPa różni się od intuicyjnej 
formy większości gier tego typu - występujaca tu 
personifikacja podświadomości, bestie odgrywane 
przez połowę graczy wpływają znacząco na prze-
bieg fabuły, choć de facto są postaciami nieobec-
nymi fizycznie w świecie gry.

Odpowiedne poprowadzenie warsztatów pow-
inno jednak rozwiązać związane z tym trudności.

~DRAMATIS PERSONAE~
• Woland / Vivienne von Donnersmark  : Książę Katowic z klanu Daeva
• Nieumiarkowanie    : Bestia von Donnersmarka
• Ahriman Teutenburg    : Przybyły z Barcelony Kogaion z klanu Mekhet
• Nienawiść      : Bestia Teutenburga
• Krzysztof / Krystyna Miciński   : Szalony prorok z klanu Ventrue
• Chciwość     : Bestia Micińskiego
• Marcus / Mara Korvin    : Rytualista z klanu Gangrel
• Nieczystość      : Bestia Korvina
• Aleksiej / Aleksandra Dragolescu   : Starszy zgromadzenia z klanu Ventrue
• Pycha      : Bestia Dragolescu’a
• Rohan / Rohanna de Moliare   : Nowicjusz przyjmowany do Ordo Dracul
• Zazdrość      : Bestia de Moliare’a
• Wiktor / Wiktoria Legnicki   : Obiekt badawczy obdarzony dwiema duszami
• Lenistwo      : Bestia Legnickiego

~WYMAGANIA I REKWIZYTY~
Wiedza

• Znajomość Nowego Świata Mroku (White Wolf 
Publishing), w tym Wampir:Requiem i Ordo 
Dracul. Znajomość realiów systemu Geist: The 
Sin Eaters oraz Mag: Wstąpienie (White Wolf 
Publishing)

• Znajomość stylistyki rytuałów masońskich i 
tradycji wolnomularskich
Znajomość treści „Lingua Serpentis”

Rekwizyty

• Miecz rytualny [Dostęp powszechny](służy 

do rytuału przyjęcia w szeregi Ordo Dracul oraz 
wywyższenia członków zgromadzenia na wyższe 
rangi i stanowiska na wzór rytuału pasowania 
rycerza).

• Kostur rytualny [Dostęp powszechny](służy 
jako narzędzie przy odprawieniu rytuałów Ordo 
Dracul. Podobnie jak młot w sądzie tu trzykrotne 
udrzenie w podłogę oddziela kolejne fragmenty 
Caucusu).

• Nóż bestii [Miciński](Chroni posiadacza 
przed byciem opętywanym przez bestię, bestia 
może jednak wciąż przemówić do wampira oraz 
korzystać ze swoich mocy i zasad dodatkowych)



~SCENARIUSZ~
LARP rozpoczyna się od ogłoszenia Caucusu i 
wprowadzenia na salę Rohana/Rohanny de Mo-
liare celem przyjęcia go do szeregów Ordo Dra-
cul. Rytuał może mieć formę podobną do paso-
wania na rycerza, jednak 
forma może się różnić w 
zależności od potrzeb i 
warunków. 

Gdy de Moliare zostanie 
już członkiem Ordo Dra-
cul do sali wprowadzony 
zostaje Wiktor/ Wiktoria 
Legnicki. Planowane jest 
zbadanie jego duszy, oraz 
jej wyjątkowej struktury- 
ma ich bowiem dwie.

Struktura scenariusza jest 
bardzo otwarta i to, jak się 
rozwinie zależy wyłącznie 
od graczy. Inaczej układa 
się sprawa z rozwiązaniem 
zagadki. 

Legnicki już raz niemalze 
umarł, jednak otrzymał 
możliwość przetrwania. 
Dusza nazywana Lenist-
wem zaproponowała mu 
przeżycie w zamian za 
możliwość zamieszkania w 
jego ciele. Motyw jest zna-
ny z systemu Geist: The Sin 
Eaters z kanonu Nowego 
Świata Mroku. 

By zbadać naturę Leg-
nickiego i ducha w nim 
zamieszkującego należy 
odegrać w widowiskowy 
sposób rytuał Cruac (moc 
dostępna dla niektórych  
postaci. Wymagany poziom 
oo lub więcej),  lub kombi-
nacji Nekromancji z Cruac (dowolne poziomy). 

Alternatywą jest odegranie czynności alchemic-
znych mających zbadać właściwości krwi.

Niezależnie od wybranej drogi- okazuje się, że 
druga dusza zamieszkała 
w ciele Legnickiego długo 
po jego urodzinach i że jest 
związna z chwilą potwor-
nego strachu. Ponadto dys-
ponuje ogromnymi, nawet 
w porównaniu z wampira-
mi, mocami.

Dragolescu jest w st-
anie odkryć ponadto, że 
możliwość połączenia wie-
lu dusz z jednym ciałem 
jest kluczem do zwalczenia 
bestii. Oddzielenie bestii od 
wampira jednak pozbawia 
go wszelkich mocy.

Zabicie lub spokrewnienie 
Legnickiego niszczy drugą 
duszę w nim na zawsze i 
niemożliwe staje się kon-
tynuowanie badań.

Poświęcenie Legnick-
iego umożliwia wyko-
nanie rytuału użyczającego 
bestiom fizyczne ciała lub 
na trwałe zamieniającego 
wampiry i bestie miejscami. 

LARP kończy się krótko po 
punkcie kulminacyjnym 
akcji, którym może być 
rytuał badawczy wampirów, 
rytuał uwalniający bestie, 
spokrewnienie człowieka 
lub podobnie istotne dla 
społeczności lub przebiegu 
badań wydarzenie.



~RYTUAŁ~
Poniżej podany jest zbiór zasad stosowanych pod-
czas rytuałów i ceremonii Ordo Dracul. Większość 
tekstu jest tłumaczeniem z podręcznika Ordo Dra-
cul (White Wolf Publishing). Znajomość całości 
nie jest wymagana. Najistotniejsza dla płynności 
gry jest znajomość kluczy oraz pojęć z Lexiconu.

Część materiałów jest wytworem autora LARPa 
i nie wchodzi w skład kanonu Nowego Świata 
Mroku.

~LEXICON~
Akademia: Wszyscy członkowie Ordo Dracul na 
określonym obszarze geograficznym

Caucus Maior: Tradycyjnie comiesięczne spot-
kanie Ordo Dracul. Dawniej zawsze w noc 
nowiu. Caucus Maior mogą zwołać Kogaion oraz 
Najwyższy w hierarchii smok.

Caucus Minor: Spotkanie zwołane przez dow-
olnego smoka w sprawach dotyczących Akademii 
oraz jej rozwoju.

Code Duello: Zbiór zasad pojedynków członków 
Ordo Dracul.

Kogaion: Strażnik Tajemnic. Najważniejsza osoba 
w Akademii.

Najstarszy: Nazywany też Mistrzem Loży. Wam-
pir o najwyższym stopniu w hierarchii Ordo Dra-
cul 

~LINGUA SERPENTIS~
Tytuły i przydomki Smoków to nie tylko ozdoby 
nazwiska czy określenie pochodzenia. Każdy z 
nich ma co najmniej kilka znaczeń a w całości 
tworzą niemalże pełnoprawny język, dzięki które-
mu członkowie Zakonu są w stanie wpleść do 
rozmów tajne wiadomości, prośby o pomoc czy 
ostrzeżenia. 

Prawdziwy tytuł każdego członka określa zarówno 
jego całkowitą biegłość w Smoczych Splotach jak i 
to, jakie Sploty ów Spokrewniony opanował. 
Tytuł tworzy się w następujący sposób:
Imię smoka + Krąg wtajemniczenia + Dekoracje + 
Domena + Dekoracje. 
Dla przykładu: Alexander, Uczony Sangwinistyc-
znego Terroru. 

Kręgi Wtajemniczenia

Krąg wtajemniczenia w tytule członka Ordo Dra-
cul określają sumę wszystkich poznanych kręgów 
a nie najwyższy poznany krąg, tak więc Skryba 
Splotu Ciała będący równocześnie Suplikantem 
Splotu Kości w sumie czterokrotnie ukończył 

inicjację na wyższy krąg i może się tytułować In-
icjantem. 
 
  0: Niewolnik
  1: Suplikant
  2: Skryba
  3: Uczony
  4: Inicjant
  5: Adept
  6: Magister
  7: Filozof
  8: Iluminus
  9: Architekt

Domena

W Języku Żmija ‘domena’ określa Splot, w którym 
Smok osiągnął najwyższy krąg. Jeśli większość 
kręgów (ale conajmniej 3) jest tego samego stopnia, 
wtedy Smok ma prawo korzystać z domeny ‘Equi-
librium’ oznaczającej “porówno doświadczony” 

  Splot krwi: Głodu
  Splot Kości: Klątwy



  Splot bestii: Strachu
  Splot ciała: Cierpienia
  Splot ducha: Pustki
  Wszystkie porówno: Equilibrium

Dekoracje

Często stosuje się wyrazy lub całe zdania jako de-
koracje dla tytułu członka Ordo Dracul. Mogą one 
oznaczać drugorzędne sploty badane przez dane-
go Spokrewnionego lub stanowić ukryty przekaz. 

  Splot krwi: Krawy lub Sangwinistyczny
  Splot kości: Płomienny lub Ognisty
  Splot bestii: Dziki lub Nieuciemiężony
  Splot ciała: Wcielony lub Witalny
  Splot ducha: Efemeryczny lub Elizejski

Przekazy

“Znam jedynie jeden splot”: Dedykowany
“Zna, rytuały innego zgromadzenia”: Sprawdzony, 
podróżujący
“Nie mogę doczekać się audiencji”: Subtelny, 
Transcedentny
“Jestem tu wbrew mojej woli”: Straszny, 
przerażający
“Kłamię lub jestem zmuszony do ukrywania fak-
tów”: Zapomniany, zwietrzały
“Niewtajemniczoni podsłuchują”: Subtelny
“Wrogowie podsłuchują”: Niepokonany
“Potrzebuję szybko pomocy”: Ezoteryczny
“Jesteśmy w niebezpieczeństwie”: Omnipotentny

“Jestem ważny”: Odnowiony
“Należy mnie chronić”: Wyjątkowy
Mój mistrz pragnie, byś mnie zniszczył”: czwartej 
otchłani

Przykład: Jestem Ioan Dragolescu, ezoteryczny 
magister krwawej klątwy oznacza, że Ioan osiągnął 
6 kręgów smoczych splotów, w tym większość w 
splocie kości a mniejszą część w splocie krwi. Pon-
adto prosi o pomoc. 

Fałszywe tytuły

Niektóre tytuły okazują się być niemożliwe do 
osiągnięcia jak np. Suplikant krwawego głodu. 
Takie tytuły mogą jednak być stosowane do 
sprawdzenia innych Spokrewnionych. 

Zdania symboliczne

Bardzo często stosowane w sytuacjach innych niż 
prezentacja są pełne zdania lub nawet kilka słów o 
zupełnie odmiennym znaczeniu, niż w rozumie-
niu przeciętnego człowieka.

Zaprawdę: „Kłamię lub jestem zmuszony do ukry-
wania faktów”
Pada deszcz: Wśród zebranych jest niewtajemnic-
zony.
Na świątynię pada deszcz: : Wśród zebranych jest 
szpieg lub zdrajca.

Caucus Maior to comiesięczne zebranie lokalnej 
Akademii, zwoływane tradycyjnie w noc nowiu 
przez Kogaiona lub Najstarszego, lub któregokol-
wiek uczonego smoka w czasach kryzysowych. 
Caucus Maior przebiega wg. sztywnej procedury, 
której znajomość obowiązuje każdego członka 
Ordo Dracul

Caucus Maior składa się z następujących części:
1. Inwokacja
2. Manifest
3. Seminarium lub Rytuał

~CAUCUS MAIOR~
4. Ewokacja
5. Addendum

Inwokacja

Podczas Inwokacj zebrani stają w kluczu Inicjacji i 
zgodnie z regułami Lingua Serpentis przedstawiają 
się, od najstarszego rangą rozpoczynając, po nim 
głos przejmuje smok zajmujący jego prawicę w 1. 
rzędzie, następnie smok zajmujący jego lewicę i 
tak po kolei aż do najniższego stanem. Inicjaci się 
nie przedstawiają, jeśli takowi pojawili się na Cau-



cusie.  Tradycją jest, by Inwokację rozpoczynało 
jak i zakańczało trzykrotne uderzenie włócznią 
lub drzewcem w podłogę.

Manifest

Podczas Manifestu zwołujący Caucus oraz 
Kogaion mają prawo ogłosić kwestie związane z 
Akademią oraz zmianą w hierarchii, jeśli takowa 
nastąpiła. Ponadto określony zostaje cel Caucusu, 
od czego zależy klucz trzeciego etapu Caucus. Po 
zakończeniu apelu lub ogłoszenia młodsi rangą 
mają prawo do głosu. Ci, którzy chcą ogłosić 
kwestie mają obowiązek wstać (jeśli przyjmow-
ane są miejsca siedzące) lub stanąć krok przed 
rzędem (jeśli przyjmowane są miejsca stojące). 
Kolejność mówienia zależy stricte od hierarchii. 
Podczas Manifestu dokonywane są również sądy 
nad członkami Ordo Dracul.

Seminarium

Jeśli celem Caucusu jest ustalenie kwestii polityc-
znych lub naukowych przyjmowany jest klucz kon-
frontacji lub pozostawiany klucz Inicjacji. Podczas 
Seminarium nie obowiązuje już kolejność mówie-
nia zależna od hierarchii, a swoboda wymiany 
zdań, przy czym Najstarszy i Kogaion zachowują 
prawo do sądzenia przemowy oraz udzielania 
głosu, jeśli jeden z rozmówców wyraźnie dominu-
je podczas dyskusji.

Rytuał

Bezwzględnie przyjmowany jest klucz rytuałów, 
wszycy uczestnicy Caucusu zaś uczestniczą w nim 
niezależnie od hierarchii. Rytuał może ogłosić 
każdy z uczestników podczas Manifestu, wymaga-
na jest jednak zgoda Najstarszego lub Kogaiona. 
Podczas rytuału może nastąpuć Inicjacja No-
wicjusza.

Ewokacja

Ewokacja w przeciwieństwie do Inwokacji zawsze 
musi być rozpoczynana i zakańczana trzykrot-
nym uderzeniem drzewcem w podłogę.  Najstar-
szy lub Kogaion podsumowuje przebieg Caucusu 
oraz ogłasza ewentualne Addendum. Pierwszy 
wychodzi Najstarszy, następnie Kogaion, a za nimi 
odwrotnie do hierarchii pozostali członkowie. 
Jeśli po Caucusie miejsce ma być dłużej używane 
procedura wyjścia może ulec zmianie.

Addendum

Jeśli po oficjalnym Caucusie ma odbyć się dalsza 
część zebrania- np. Pojedynek, trening, seminar-
ium naukowe czy elizjum, to ogłaszane jest ono 
podczas Ewokacji wraz z informacją o tym, czy 
hierarchia zostaje utrzymywana czy utajniona.

~CAUCUS MINOR~
Caucus Minor to nieobowiązkowe zebranie 
członków akademii, które może być ogłoszone 
przez każdego członka Ordo Dracul. Ogłaszający 
Caucus smok ma obowiązek określić, czy hierar-
chia zostaje dotrzymywana czy nie i czy rozpoc-

zyna się Inwokacją, czy nie. Najczęściej Caucus 
Minor jest zwoływane celem odprawienia rytuału 
lub wykonania badania. Rzadziej są to ćwiczenia 
bojowe lub dyskusje polityczne.

~KLUCZE~
Klucz to sposób zajmowania miejsc w przestrzeni 
Caucusu pełniący swojego rodzaju język ciała, 
niezrozumiały dla istot spoza Ordo Dracul. 

Znajomość Kluczy jest obowiązkiem każdego 
członka Ordo Dracul, poniżej zaś podane są je-
dynie 3 najważniejsze z nich.



Prowadzący Caucus 
 
Najwyższy w hierarchii po prowadzącym 
Kogaion staje zwyczajowo po prawicy 
prowadzącego

Uczestnicy Caucusu wg. hierarchii

Inicjanci

Opiekun przedstawiający zebranym inicjantów.

Prowadzący rytuał 
 

Uczestnicy Rytuału wg. rangi

 

Zwolennicy pierwszej opcji politycznej 

Przedstawiciel pierwszej opcji politycznej

Zwolennicy drugiej opcji politycznej

Przedstawiciel drugiej opcji politycznej

~KLUCZ INICJACJI~

~KLUCZ RYTUAŁU~

~KLUCZ KONFRONTACJI~



~MECHANIKA~
Każdy gracz otrzymuje przed grą dwie karty 
postaci- jedna z opisem roli, druga z opisem 
posiadanych mocy. Wszelkie ingerencje w 
mechaniczne możliwości postaci oraz poziom 
człowieczeństwa należy wykonywać na karcie z 
opisem mechaniki.

TEST PODSTAWOWY

Mechanika LARPa Therion:Ordo Dracul korzysta 
z testów wykonywanych za pomocą talii kart o 
wartościach As-10. W przypadku jakiegokolwiek 
konfliktu lub przypadku zastosowania dyscyp-
lin gracze uczestniczący w wydarzeniu ciągną po 
jednej karcie z talii i sumują uzyskaną w teście 
wartość z odpowiednią dyscypliną. Jeśli atakujący 
uzyskał równą lub większą wartość niż broniący 
się, to akcja się powiodła.

Można w każdej chwilii dodać do wartości uzys-
kanej w teście dowolną ilość punktów siły woli z 
dostępnej puli. Punkty są jednorazowe i należy je 
skreślić po użyciu.

Test podstawowy: K10 + Dyscyplina + Siła Woli  
vs  K10 + Dyscyplina + Siła Woli

WALKA

W wypadku walki znaczenie mają Potencja (lub 
Transformacja oo) i Odporność, które porównuje 
się do 4 razy pod rząd (dla każdej istoty. Poje-
dynek oznacza więc 4 testy ataku i 4 testy obro-
ny dla każdego). Każda istota ma 3 poziomy 
wytrzymałości, należy więc trzykrotnie wygrać w 
teście ataku, by zwyciężyć w walce.

CZŁOWIECZEŃSTWO

Podobnie jak przy teście podstawowym obie st-
rony konfliktu ciągną po jednej karcie. Każda 
postać posiada pulę punktów człowieczeństwa, 
z której część wartości jest pogrubiona. Ilość 
pogrubionych punktów należy dodać do wartości 
uzyskanej w teście przez broniącego się (który 
więc zawsze ma przewagę w starciu). Jeśli próba 
opętania się udała, broniący się traci jeden punkt 
człowieczeństwa (zaznacza się to przekreślając 
„O”). Jeśli obrona się udała ze zdecydowaną 
przewagą (3 lub więcej punktów) broniący się 
otrzymuje dodatkowy punkt człowieczeństwa 
(zaznacza się to pogrubiając „O”).

Można też doprowadzić do szału (a więc przejęcia 
kontroli przez bestię) poprzez działania fabularne- 
np. podpalając wampira czy inaczej wymuszając 
utratę opanowania.

Z pojęciem Klucza związanych jest kilka zasad, 
które pozwalają członkom Ordo Dracul na komu-
nikowanie się samym ułożeniem.

• Jeśli prowadzący caucus stoi tyłem do drzwi daje 
do zrozumienia, że można swobodnie rozmawiać 
. Jeśli stoi prodem do drzwi, to spodziewa się 
zagrożenia, gościa lub wśród zgromadzonych zna-
jduje się niewtajemniczony lub szpieg.

• Zajmując miejsce innego człona Ordo Dracul 
wymusza się na nim swoją wyższość. Wyparty 
ze swojej pozycji społecznej smok ma prawo na 
wyzwanie uzurpatora na pojedynek o dowolnej 
formie. Co ważne- to wyparty ze swojej pozycji 
smok określa sposób toczenia pojedynku (dyskus-
ja, certamen, pojedynek szermierczy itp). Ma to na 

celu zapewnienie wszechstronnego wykształcenia 
wysoko postawionych w hierarchii. W ten sposób 
można zająć miejsce jedynie o jeden stopień 
wyższe od dawnego.

• Umyślne zajmowanie znacznie niższego miejsca 
w hierarchii (2 miejsca lub więcej) oznacza, że 
smok wie o obecności zdrajcy lub szpiega wśród 
zebranych. Zazwyczaj zajmowane jest miejsce na 
przeciwko lub obok tej osoby.

• Smokom wolno oferować innym swoje miejsce, 
jednak jedynie z najbliższego sąsiedztwa w hier-
archii. Często oferowanie znacznie wyższych mie-
jsc jest testem mającym sprawdzić znajomość Lin-
gua Serpentis smoka.



~RELACJA WAMPIR - BESTIA~
Bestie mogą kontaktować się werbalnie jedynie 
ze swoim wampirem. Wyjątkiem od tej zasady 
jest Cerber, bestia Marcusa/Mary Korvin (może 
rozmawiać z innymi bestiami oraz Legion, bestia 
Dragolesca (która może mówić do każdego wam-
pira).

Bestie nie mają ciał fizycznych i nie mogą poruszać 
przedmiotami. Wyjątkiem od tej zasady jest Cień, 
bestia Ahrimana Teuteburga.

Bestie mogą opętać jedynie ciała swoich wam-
pirów. Wyjątkiem jest Aleksiej/Aleksandra 
Dragolescu, który może pozwolić innym bestiom 
na opętanie swojego ciała.

Zapomnienie jest w stanie wprowadzać wspom-
nienia/zmieniać znane wspomnienia wszystkim 
wampirom (test Dominacji OOO).

Można przyzwać bestie za pomocą nekromancji 
na krótko do świata żywych (np. celem poprow-
adzenia rozmowy).

~KARTY POSTACI~
Wydrukowane karty postaci zostały załączone do 
teczki. Służą one jako informacja o odgrywanej 
roli dla uczestników LARPa. Nie należy ich jednak 

traktować jako scenariusz, a raczej jak sugestię co 
do sposobu odgrywania postaci oraz portret psy-
chologiczny bohatera.






