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Úvod

Po tmě  je larp určený k hraní online přes video/textové chatovací systémy jako je Google Meet, 
WhatsApp, Facebook Messenger apod.

Základní scénář je pro 4–8 hráčů. Hra počítá s tím, že ji bude uvádět jeden z hráčů. Pokud se rozhodnete 
jinak, není nutné, aby uvaděč hru hrál.

Příprava a workshop zaberou zhruba 45–75 minut podle množství hráčů.

Hra samotná trvá také zhruba 45–75 minut. Delší doba platí při větším množství hráčů.

Po hře můžete zařadit debrief, kde společně rozeberete a zpracujete zážitky ze hry.

Požadavky
Každý hráč potřebuje vlastní připojení a video. Hrát můžou i hráči z jedné domácnosti, ale měli by být 
oddělení, aby se neovlivňovaly jejich video ani zvuk.

Během hraní musí být každý účastník ve tmě, a to tak, že jediné světlo na jejich videu je obrazovka, 
která jim osvětluje obličej... (Workshop se může odehrávat za normálních světelných podmínek.) Také 
by měli být na poměrně tichém místě, kde jim nehrozí vyrušení.

Účastníci by měli znát video/chatovací službu, pro kterou jste se rozhodli. Pokud s ní nejsou seznámeni 
dopředu, workshop se může protáhnout.

Každý z účastníků potřebuje způsob, jak sledovat vlastní odpočet. Můžou použít buď tužku a kousek 
papíru, nebo soukromý dokument, který můžou upravovat. Odpočet začíná na 10 a končí na 0.

Pokud účastníci chtějí, mohou si během workshopu dělat osobní poznámky na připomenutí.

https://holkar.net/larps/after_dark.html
https://e-larpy.cz/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Zápletka
Uvaděč by měl na začátku přečíst tuto část nahlas:

Bezpečnost
Měli byste použít bezpečnostní mechaniky odpovídající skupině zúčastněných hráčů, vycházet můžete 
ze standardních technik na roleplayingových hrách.

Mezi ty patří limity a závoje. Hráči mají stanovit témata, se kterými nechtějí hrát. Limit je takové 
téma, které se ve hře neobjeví vůbec. Závoj se objevit jako téma může, ale jen okrajově, neměl by být 
popisován dopodrobna. (Line and veils)

Příklad: Téma se kterým hráči nechtějí hrát – klauni. „Mezi moje závoje patří klauni.“ Můžou se ve hře 
vyskytnout, může se o nich mluvit. Ale nemůže se říkat, jak číhají na každém rohu, ani popisovat jak 
make up a červený nos mění jejich tvář v děsivý škleb.

„Mezi moje limity patří klauni.“ O klaunech se vůbec nebudeme zmiňovat, pro účely téhle hry neexistují.

Další mechanikou střih. Střih (alternativa české rudé stop) okamžitě zastavuje hru. (Cut)

Brzdi je slabší varianta, hra se nebude dál ubírat stejným směrem. (Brake)

Další je karta X a nebo jen X. Pokud chcete vynechat nějaké téma a vzpomenete si až během hry, 
napíšete do chatu X: téma. (the X-card)

Příklad: „X: vlaky“ Ostatní hráči respektují váš požadavek a v příběhu se dál o vlacích nebude mluvit.

Dveře jsou otevřené – tenhle princip říká, že každý může kdykoli odejít ze hry, když bude potřebovat. 
(The door is open)

Nejdůležitější je, aby hráči rozuměli nastaveným bezpečnostním mechanikám a aby ctili společnou 
kulturu bezpečí – starali se o bezpečnost svoji i o bezpečnost svých spoluhráčů.

Pravděpodobně budete také potřebovat debriefing – organizovaně společně si projít zážitky z larpu 
a  uspořádat si pocity a  myšlenky po hře. Hra může být emocionálně velmi intenzivní a  náročná. 
(A shared culture of safety)

Po tmě  se odehrává v  současnosti trochu odlišné od té naší. Lidstvo bylo zdevastováno šedým 
morem, hrozbou, která se valí na lidi, jako kdyby je cíleně vyhledávala a která zháší životy jeden za 
druhým. Ti, kteří přežili, se zabarikádovali o samotě, ale je jim jasné, že moc času jim nezbývá.

Šedý mor zanechává své oběti bez života, ale také bez zjevných známek zranění. Postupuje tak rychle 
a strašlivě, že se nepodařilo zjistit, o co jde. Je to jed, nějaká bakterie nebo něco jiného? Existují divoké 
spekulace o jeho zdroji/příčině, ale nic prověřeného.

Lidé (postavy – hráči vědí, že to není pravda) se domnívají, že šedý mor přitahuje hluk a  světlo. 
Jednotlivci zůstávají oddělení a uzavření, propojení pozůstatky internetu. Vědí ale, že je téměř jistě 
čeká zkáza – šedý mor je jednoho po druhém vyčenichá a dostane.

Mezitím chatují online, vzpomínají na lepší časy a říkají věci, které si přáli říct už dávno.

https://goldenlassogames.com/tools
https://nordiclarp.org/wiki/Kutt
https://nordiclarp.org/wiki/Brems
https://docs.google.com/document/d/1SB0jsx34bWHZWbnNIVVuMjhDkrdFGo1_hSC2BWPlI3A/edit
https://leavingmundania.com/2014/02/27/primer-safety-in-roleplaying-games/
https://leavingmundania.com/2015/08/04/your-larps-only-as-safe-as-its-safety-culture/
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Scénáře
Po tmě  se dá použít jako základní struktura a hrát v ní několik různých scénářů. Jednotlivé scénáře 

určují, kdo jsou postavy jako skupina. Základní scénář, Rodinné vazby, je o příbuzných z širší rodiny. 
Další scénáře jsou např. o členech jednoho výzkumného týmu.

Můžete si vytvořit vlastní scénář nebo použít některý z předpřipravených. Na stránce larpu budou 
sesbírané všechny varianty, které hráči vytvoří a pošlou ke sdílení.

Scénář se skládá ze sady vztahů, návrhů ke konverzaci a instrukcí pro daný scénář, pokud jsou nějaké 
odlišnosti od původní varianty hry. Scénář je vytvořený v Google tabulce. (e-larp After Dark – scénáře)

Budete potřebovat kopii tabulky scénáře, abyste ji mohli společně s hráči vyplňovat během workshopu. 
Je užitečné, když si hráči přečtou scénář dopředu, aby se s ním seznámili a nemuseli všechno přečíst 
během jednoho dne. Neměli by o něm ale dopředu diskutovat nebo si plánovat postavy!

Příprava
Na začátku by si měl každý účastník sám promyslet a rozhodnout, jakou roli si chce ve skupině zahrát. 
V Rodinných vazbách to znamená otázky jako: Z jaké chci být generace? Chci být rodičem? Mám 
partnera, sourozence atd.? Zatím si svoje nápady nechte pro sebe a nediskutujte o nich s ostatními. 
Vyberte si také jméno svojí postavy.

Jakmile mají všichni vybráno, projděte dokola skupinou a představte svou postavu jménem a v jedné 
dvou větách řekněte, jakou roli byste si nejraději zahráli. Opět ještě neřešte jak a jestli postavy dávají 
dohromady smysl. Hodilo by se, kdyby si hráči napsali jmenovku se jménem postavy tak, aby byla 
viditelná přes webkameru.

Vztahy a otázky
Popořadě, jak bude jednotlivé hráče vyvolávat uvaděč, by hráči měli:

Vybrat si jeden ze vztahů ze sloupce C, napsat jméno své postavy do odpovídajícího pole sloupce B.

Nabídnout tento vztah jednomu z dalších účastníků jako návrh vztahu mezi jejich postavami.

Pokud spoluhráč souhlasí s nabídkou, napíše jméno svojí postavy do odpovídajícího pole sloupce E.

(Pokud návrh odmítne, tazatel by měl nabídnout místo toho jiný vztah jinému hráči.)

Tazatel se pak zeptá na odpovídající otázku ze sloupce D. Příjemce na ni odpoví.

Jak vztah tak otázka mohou být upraveny po společné dohodě mezi hráči, aby tam nezůstal nějaký 
detail, který se jednomu z nich nehodí.

Jakmile je to vyřešeno, pokračuje další hráč podle stejného postupu.

A  tak dál dokola, dokud každá postava nemá právě jeden vztah (buď ho navrhla, nebo přijala) 
s každou další postavou. Pokud jste čtyři, měli byste skončit s šesti vztahy vybranými a přiřazenými 
v seznamu. Pokud je vás pět, tak vztahů bude deset atd. (6→16, 7→21, 8→28). Někteří budou mít svoji 
„sadu vztahů“ hotovou dřív než jiní. Někteří dostanou hodně nabídek, ale sami tolik vztahů nabízet 
nebudou – to je v pořádku. Je hlavně důležité, aby všichni skončili na správném množství vztahů.

Během domluvy si hráči můžou dělat poznámky, aby si zapamatovali vztahy, otázky, odpovědi i ostatní 
postavy.

Měli by si také zapsat, že na začátku hry začínají odpočet na čísle 10.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBufq-tRDibUWg5f0P2RR1T2pYDbUg9BMASS5kDzW-E/edit#gid=0


Po tmě After Dark

Hra
Teď jste připraveni hrát Po tmě.  Odteď by všichni měli být ve tmě, ideální je, aby hráče osvětlovalo 
jen světlo jejich obrazovek. Pokud se to nepodaří, pokuste se být v tak tmavém prostředí, jak jen to jde.

Vaše postava věří, že světlo a hluk vábí šedý mor. Takže nebude mluvit a pokud udělá nějaký zvuk 
nedopatřením – vzlykání, zahihňání, lapání po dechu – bude se poplašeně rozhlížet kolem.

(Nejde jen o chování postavy, nemluvit je herní pravidlo. Možná vás napadne, že by vaše postava chtěla 
ukončit svůj nebohý život a křikem přivolat šedý mor – ale není to dovoleno. Nesmíte ani mluvit, ani 
dělat hlasité zvuky. Vymyslete důvod, proč by se vaše postava zachovala jinak, tak, abyste pravidlo 
neporušili.)

Když jsou všichni nachystání a mají pohodlí, uvaděč oznámí začátek hry. Pak už nikdo nepromluví. 
Hra probíhá pomocí chatování a pozorování tváří ostatních – jak přemýšlejí, jak reagují a cítí. Pokud 
během hry postava prožije silnou emoci (jakoukoli – láska, nenávist, smích, znechucení…), měla 
by do chatu dát odpovídajícího žlutého smajlíka, aby ji označila za silnou. A ve svých poznámkách 
sníží odpočet o 1. Postavy to netuší, ale hráči ano: šedý mor je ve skutečnosti přitahován silnými 
emocemi. Jakmile jejich odpočet skončí na 0, šedý mor si pro ně přijde.

(Každý hráč se rozhoduje sám za sebe, jestli emoce byla dostatečně silná, aby si zasloužila smajlík 
a odpočet. Může se to měnit i během hry, postava může být v průběhu času otupělá a nebo naopak 
citlivější. Můžete si to přizpůsobit, abyste si upravili tempo hry podle sebe, abyste neprošli odpočtem 
rychleji a nebo pomaleji, než chcete.)

(Neříkejte ostatním stav svého odpočtu. Je to metatechnika, není to hodnota, která by existovala 
v herním světě. Je to jen pro vás. Samozřejmě, můžete zkusit sledovat čísla ostatních hráčů počítáním 
žlutých smajlíků – ale nedoporučujeme to.)

Chat slouží k běžné konverzaci ve skupině. Pokud si vaše postava přeje oslovit někoho dalšího, zmiňte 
ve zprávě jejich jméno, zprávu ale uvidí i  ostatní postavy. Postavy používají online chat stejným 
způsobem, jak se používá v  běžném životě – jen se vyhněte používání žlutých smajlíků, ty jsou 
vyhrazeny pro výše zmíněný odpočet. Ostatní smajlíky můžete používat dle libosti.

Každý scénář obsahuje konverzační fráze, které můžete použít, když konverzace vázne nebo když vás 
nenapadá, co říct. Ale je v pořádku, pokud jsou pauzy a hra je někdy pomalejší – hráči přemýšlejí nebo 
mají silné pocity. Nemějte obavy, pokud jsou mezi komentáři prodlevy.

Jak ubíhá odpočet, vaše postava cítí vzrůstající strach a napětí – pocit, že jí dochází čas. Neví proč 
a neví jak, ale má pocit, že tenhle rozhovor může být jeden z posledních v jejím životě.

Konverzace by se měla ubírat směrem: teď si můžeme povídat, ale zanedlouho můžeme být všichni 
mrtví. Myslete na společné zážitky, na spory, které je potreba urovnat, na prohlášení, která mají zaznít. 
Nechcete kráčet vstříc smrti a nechat něco důležitého nevyřčeno.

Hra po smrti
Jakmile se váš odpočet dostane na 0, postava zemře. Vypněte kameru a ztlumte mikrofon. Neměli 
byste křičet, umírat v  agonii nebo spadnout na zem s  pořádnou ránou ani nic podobného – vaše 
postava bez varování přejde z tohoto života do dalšího.

Ale pokračujete ve hře. Místo svojí postavy budete v chatu představovat spíš vzpomínky ostatních na 
vaši postavu.
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Když je vaše postava mrtvá, můžete mluvit jen o vzpomínkách a věcech, které už se staly – nemůžete 
mluvit o ničem, co se nestalo za jejího života. (Ty vzpomínky si můžete vymyslet, nemusí to být jen 
věci, které se přihodily ve hře. „Vzpomínáš, jak jsme spolu byli na kolech loni v létě…“)

Po smrti byste měli své komentáře dát do hranatých závorek, napsat kurzívou, ve třetí osobě nebo 
třeba uvést slovy „Vzpomínka:“ nebo „Vzpomínáš, jak…“ nebo podobným způsobem. Je potřeba, aby 
byly vzpomínky psané jinak než komentáře živých postav a šly snadno odlišit

Měli byste psát o šťastných a pozitivních vzpomínkách – chcete, aby se na vaši postavu vzpomínalo 
v dobrém.

Pokud se vzpomínka týká jen jedné konkrétní postavy („Vzpomínáš, na tu tajnou věc, kterou jsme 
podnikli spolu a o které nikdo neví…“) spíš než celé skupiny, ostatní postavy by na příspěvek neměly 
reagovat.

Po smrti necítíte emoce, proto byste neměli používat žluté smajlíky.

• Mějte zapnutou kameru a nechte si tvář osvětlovat obrazovkou.

• Mějte zapnutý mikrofon, ale buďte potichu.

• Svůj odpočet začněte na 10.

• Hrajete v konverzaci chatu v reálném čase.

• Nebojte se odmlk, kdy nikdo nic nepíše.

• Pokud chcete něco napsat a nevíte co, použijte návrhy konverzace ze scénáře.

• Když vaše postava cítí silnou emoci, napište do konverzace žlutého smajlíka a snižte svůj 
odpočet o 1. (Aktuální číslo odpočtu nepište, to je jen pro vás.)

• Jak se odpočet snižuje, vaše postava cítí narůstající strach a napětí, má pocit, že jí dochází čas.

• Jakmile váš odpočet dosáhne 0, jste mrtví. Vypněte kameru a ztlumte mikrofon.

• Když jste mrtví, hrajete jako vzpomínka ostatních na vaši postavu. Pište dle domluvy tak, 
aby byl poznat rozdíl od živých postav. Snažte se psát pozitivně.

Shrnutí hry

Konec hry
Po tmě  končí, až poslední postava zemře. Uvaděč by měl napsat do chatu „KONEC“. Všichni by 

měli znovu zapnout kameru a mikrofon a hráči spolu zase můžou mluvit. Tentokrát už sami za sebe 
a ne jako postavy. Je možné, že budete chtít projít společně debriefem/dekompresí. Nebudeme vám 
předepisovat nějaký konkrétní postup, dohodněte se, co bude nejlépe vyhovovat vám, co vám pomůže 
zpracovat pocity, které se objevily během hry a co vám pomůže nechat za sebou své postavy a vrátit 
se zpátky.
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Varianty
• (Děkujeme za návrh, Lorraine!) Postavy nezačnou odpočet na 10, místo toho začínají 

s náhodným číslem, které označuje jak jsou odolní proti „šedému moru“. Nejlepší by bylo 
nemít minimum moc nízko a ani příliš velký rozptyl: např. 6–11.

• Hráč místo obyčejného odpočítávání od 10 do 0, kdy pak postava umře, si po každém 
odpočtu hodí kostkou. Po každém hodu má větší šanci zemřít. Například, pokud 
přehodíte svůj aktuální odpočet k10, tak zemřete. (Aktuální odpočet je na čísle 8, 
zemřete při hodu 10 a 9 na k10). To přidává prvek náhody, nikdy si nemůže být jistý, 
kdy zemře.

• (Děkujeme za návrh, Anne!) Místo navrhování vztahů mezi hráči se vztahy přiřadí 
náhodně. Pak je ale třeba probrat vztahy hromadně ve skupině, aby dávaly smysl.

Poděkování
Vřelé díky všem, kteří přispěli myšlenkou, návrhem a nebo pomohli s testováním!

Zvláštní poděkování mají Anne Marchadier, David Owen, Karolina Soltys, Laura Wood, Lorraine 
Kipling, Nadja Lipsyc, and Will Osmond.

Scénáře
Scénáře obsahují obecné informace o skupině, sadu 28 (nebo více) vztahů, sadu konverzačních frází 
a otázky nebo instrukce potřebné ke konkrétnímu scénáři.

Základní scénář jsou Rodinné vztahy, který je o  širší rodině. Pokud si hru chcete zahrát, budete 
potřebovat vlastní kopii tabulky. Budete potřebovat vlastní kopii tabulky, pokud ji budete chtít použít. 
(e-larp After Dark – scénáře)

Po tmě  – scénáře
Další scénáře se týkají:

• Širokého výzkumného týmu

• Kolegů na závažné misi

• Největších fanoušků (něčeho)

• Členů skupiny, ve které si zakládají na své identitě

• Polykuly (polyarmorické skupiny partnerů)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBufq-tRDibUWg5f0P2RR1T2pYDbUg9BMASS5kDzW-E/edit#gid=0

