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Hra, kde se hráči společně malují. 
Chvíle s makeupem je online larp pro 1 až 4 hráče (původně designovaný pro dvě postavy) trvající do 90 minut včetně přípravy a de-
briefingu. Párty verze je až pro 7 hráčů.

Hráči představují postavy, které se sešly, aby se společně připravily na společenskou akci. Hlavní součástí hry je společné líčení. Je 
potřeba, abyste k hraní tohoto larpu měli po ruce řasenku, tvářenku, rtěnku, oční stíny a další zkrášlovací produkty dle vašeho uváže-
ní. Po skončení hry budete potřebovat odličovač.

Dále budete potřebovat program pro videohovory (nejlépe s postranním chatem). Během hry se postavy společně líčí v průběhu 
videohovoru. Po celou dobu volání hráči ztvárňují svoje postavy. Chat je využíván k bezpečnostním upozorněním. Před hrou prodis-
kutujte, čemu se chcete vyhnout. Pokud na něco zapomenete, je možné tato pravidla upravit i kdykoliv během hry (i váš osobní vkus 
je legitimní důvod pro stanovení bezpečnostních pravidel). 

Přestože se budete snažit vytvořit perfektní makeup, tato hra není o dokonalém líčení. Nikdo nebude posuzovat vaši schopnost nalí-
čit se. Chvíle s líčením je hra o vzájemné oslavě vašich nápadů a toho, kým jste. 

Příprava
Následující soubor můžete použít pro zapsání všech infor-
mací důležitých pro hru. Stačí jej stáhnout a vyplnit. Ideální 
je mít soubor zobrazený na druhé obrazovce během hraní. 

Chvíle s Makeupem – Vzor (online tabulka)

Vaše postavy se sešly, aby se společně připravily na důleži-
tou společenskou událost. Nemusíte být fyzicky spolu, stačí 
pokud se společně připojíte k videohovoru. Na dané události 
jste již byli a víte, že perfektní makeup je zcela klíčový proto, 
abyste uspěli. A nebo vyjádřili svou osobnost. Všechny vaše 
postavy se umí výborně nalíčit bez ohledu na vaše reálné 
schopnosti.
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Použijte následující tabulku pro inspiraci nebo si hoďte šestistěnnou kostkou pro výběr konkrétního scénáře vaší hry.

Hod kostkou Událost Vztah Styl makeupu Zdroj napětí

1 Noc ve víru velkoměsta Profesionální rivalové Extravagantní Poslední šance

2 Televizní show Milenci Elegantní Zvrat, velká změna

3 Divadlo Nejlepší kamarádi Okázalý Nastupující romance

4 Doprovod Sourozenci Svůdný Stará zranění

5 Vystoupení kapely Mentor/svěřenec Šokující My proti všem

6 Ples/společenská událost Personál Transgresivní  
(použijte google) Velký převrat

Událost určuje, kam máte namířeno. Vztah je mezi hráči. Pokud hrajete ve více lidech, zvolte si více vztahů mezi hráči. Make-up může 
být váš individuální styl nebo obecný styl líčení, který je vhodný na danou akci. Zdroj napětí určuje tón hry a témata k diskuzi. 

Společně proberte, co jednotlivé aspekty znamenají pro vaši konkrétní hru. Jde o poslední šanci společně hrát, než vaše divadlo 
zavřou? Nebo jde o poslední šanci zazářit předtím, než ředitel určí, kdo bude hrát černou labuť? Co makeup, který si budete nanášet, 
říká o události, na kterou jdete?

V tuto chvíli ještě nemusíte moc řešit samotné postavy, ani detaily vztahů mezi nimi. Stačí obecné definice. K detailům se dostanete 
během tvorby postav.

Tvorba postav
 ▶ Během tvorby postavy se zamyslete nad následujícími věcmi:

 ▶ Vaši oblíbenou barvu zvolte jako svoji přezdívku (případně jméno).

 ▶ Rychlý přehled o vaší historii (profese, gender, společenská třída).

 ▶ Čím nejvíc zaujmete ostatní na akci, na kterou právě jdete. 

 ▶ Co nejhoršího se na akci kam jdete může stát.

 ▶ Co makeup znamená pro vaši postavu.

Vzájemně si představte své postavy. Následně si řekněte, co na ostatních obdivujete a co jim naopak závidíte.

S truktura hry
Poté, co dokončíte tvorbu postav, zkontrolujte, že jsou všichni hráči připraveni začít. Zodpovězte případné otázky a doplňte zapome-
nuté detaily. Vypněte kamery i mikrofony a dejte si dvou minutovou pauzu. Jakmile znovu zapnete kamery, hrajete již plně v rolích do 
konce herní doby.

Hra
Samotná hra trvá maximálně 40 minut. Před začátkem hry si zkontrolujte, kdy přesně bude hra končit. Přibližně dvě minuty před 
dosažením časového limitu libovolný hráč řekne „Už jsem skoro hotová/ý, je čas jít“. Následně všichni mají dvě minuty na to dokončit 
vše, co právě dělají. Tímto způsobem můžete ukončit hru i dříve, pokud máte pocit že hra dosáhla svého vrcholu a vaše společná 
cesta plná emocí je u konce. Ukončit hru náhlým přerušením je často nejlepší cestou, jak skončit příběh. Pokud máte pocit, že tento 
moment nastal, nemusíte se ostýchat hru ukončit.  



Během hry
Máte 40 minut hraní, což znamená, že máte hromadu času na to se namalovat (pozn. překladatelky: Hahaha!). Můžete si dát na chvíli 
pauzu zatímco ostatní hrají, můžete zkoušet jednotlivé kousky z  vašeho šatníku (trička, klobouky, šály atd.) Můžete si zablokovat 
kameru a používat obrazovku jako zrcadlo. Ujistěte se, že máte na hru dostatek světla. Ve většině softwarů pro online hovory můžete 
zablokovat pohled na jednu osobu tím, že na ní kliknete. Přepínejte na ostatní hráče, abyste mohli ocenit jejich momentální činnost, 
pokud je to třeba. Koukněte se do kategorie tipy a výzvy, pokud vám dochází nápady, co dělat. Ideálně si je vytiskněte a nechte vedle 
sebe pro případ potřeby. Chat k videohovoru by měl být viditelný po celou dobu hry. Používejte jej pro domluvu mimo postavy. Jako 
například úpravy hry, aby vám byla komfortní, zpětnou úpravu reálií hry apod. 

Konec hry
Po ukončení herního času vyrazí vaše postavy na vybranou událost. Je čas popřát si vzájemně štěstí, rozloučit se nebo udělat cokoliv, 
co vám přijde vhodné v dané situaci. Všichni vypnou kamery i mikrofony na dvě minuty. Nyní máte čas na to se projít, protáhnout 
a mentálně opustit svoji postavu. Poté opět zapněte kamery. Nyní už jako hráči.

Tipy a výzvy

Nová fak ta
V této hře nemáte moc času na přípravu historie vašich postav předem. Prostě si ji vytvořte 
během hraní. Můžete popřemýšlet například o následujícím:

 ▶ Co se stalo posledně na události,  kam jdete?

 ▶ Vzpomínáte si na vaše první setkání?

 ▶ Pamatujete, jak jste se poprvé společně líčili?

 ▶ Jak se na události potkáte?

 ▶ Co se má na události přesně stát a na co se těšíte, čeho se bojíte, co vás otravuje?

 ▶ O čem sníte, že se stane?

Pokud vám není příjemné něco, co do hry přinesli vaši spoluhráči, napište o tom do společného chatu. Hra bude pokračovat, jako by 
se to nikdy nestalo. 

Pocity během líčení
Během společného malování si představujte, co všechno vedlo k momentu, kdy se společně líčíte. A co tady může naopak začít. Uva-
žujte nad tím, co vaší postavě běží hlavou. Co pro ni představuje společné líčení s ostatními postavami. Co pro ni představuje to, co 
vidí v zrcadle. Přemýšlejte, jaké emoce může vaše postava cítit, a zkuste je vyjádřit i ostatním hráčům. Může například cítit:

 ▶ Intimitu

 ▶ Vzrušení

 ▶ Zděšení

 ▶ Žárlivost

 ▶ Trapnost

 ▶ Hrdost

 ▶ Připadat si silně

 ▶ Připadat si sexy



Mluvte o makeupu
Mluvení o postupech líčení  je důležitou součástí hry. Využijte maximum příležitostí, abyste dali ostatním hráčům najevo, že oni (stejně 
jako vy) jsou praví mistři makeupu. Během hry můžete například:

Pochválit někomu jeho makeup.

Zeptat se na jeho názor na vaše rozhodnutí ohledně makeupu.

Postěžovat si, že vám to dneska moc nejde.

Usmát se a poslat si pusu na zrcadlo/webkameru.

Navrhnout někomu co může přidat ke svému makeupu.

Pochválit nějakou pomůcku, kterou používáte k líčení.

Hra pro jednoho hráče
Pokud hrajete sami, vaše zrcadlo/webkamera jsou skvělým konverzačním partnerem. Mluvte se svým minulým já, se svým lepším já, 
se svým úhlavním nepřítelem nebo se svým rodičem. Je toho dost k diskuzi i pokud není nikdo fyzicky přítomen.

Po hře
Udělejte si selfie, pochvalte si vytvořené líčení. Pokud chcete, můžete sdílet vaše fotky na sociálních sítích. Použijte hashtag #ma-
keupmomentslaog. Udělejte si několik koleček, kde jeden po druhém proberete, jak se vám hrálo. Poté každý řekněte, co vám hra 
připomínala ve vašem reálném životě a co bylo naopak velmi jiné. Co pro vás osobně znamená makeup? 

Pokud chcete o hře diskutovat víc nebo máte nápady, jak hru vylepšit, podělte se o ně se světem!


