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Záblesky
larp o rodině,

která mohla být

Autor: Karolina Soltys

O hře
Záblesky jsou dvouhodinový online larp pro 6 hráčů 
a jednoho uvaděče. Hraje se přes Discord. Jde o moderní 
rodinné drama s  prvky magického realismu. Ve hře se 
řeší témata sebevraždy, deprese a bolestné ztráty člena 
rodiny, ale styl hry by měl být pozitivní. Členové rodiny se 
přese všechno milují a udělají vše proto, aby si vzájemně 
pomohli.  

Hráči jsou rozděleni do dvou skupin po třech. Jde o kopie 
stejné rodiny v rozdílných verzích reality, které se vytvo-
řily po tragické nehodě. 

První polovina larpu je realistická a soustředí se na vztahy 
v  jedné realitě. Druhá část obsahuje magický prvek. 
Počítače postav prochází updatem na kvantovou verzi 
operačního systému, která způsobuje dočasné záblesky 
v realitách a umožňuje postavám mluvit s jejich protějšky 
z paralelního vesmíru skrze videohovory.

Poznámka překladatelky: Všechny postavy ve hře mohou 
být libovolného rodu. V jednotlivých částech proto měním 
rody postav. V anglickém originálu je pro všechny postavy 
používán genderově neutrální rod they (oni).

Společný příběh
Leslie a Harper jsou identická dvojčata. Jejich rodiče 
se o ně moc nestarali, ale dvojčata měla mezi sebou spe-
ciální pouto. Vždy tu byli jeden pro druhého. Dokonce 
za sebe dokončovali věty. Jejich největší odlišností bylo 
to, jak se vyrovnávali s nezájmem od rodičů. Leslie byl 
vždy hodný kluk, který se snažil získat pozornost rodičů 
tím, že bude poslušný a bude mít vždy perfektně splněny 
všechny povinnosti. Harper byl naopak rebel. Zjistil, že 
pokud se dostane do dostatečného množství problémů, 
získá si tím alespoň na chvíli pozornost rodičů. 

Dvojčata se vždy zamilovávala do stejných lidí, ale jejich 
vyvolení vždy preferovali Harper. Těsně před ukončením 
střední školy (Leslie se samými jedničkami, Harper s troj-
kami nebo čtyřkami) se oba zamilovali do spolužačky 
jménem Cory. Cory a Harper pak začali vážný vztah.

Cory pocházela z privilegované rodiny a její rodiče, spe-
ciálně matka, byli velmi panovační a  arogantní. Cory 
chtěla být spisovatelkou, ale její rodiče na ni tlačili, 
aby se stala právničkou. Nesouhlasili s  jejím vztahem 
s Harperem. V 18 Cory s Harperem otěhotněla a čekali 
spolu Robin. Poté ji rodiče vydědili a mladý pár se musel 
začít starat sám o sebe (s obrovskou pomocí Leslie). Cory 
a Leslie studovali dálkově univerzitu a pečovali o malou 
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Robin. Harper měl různé náhodné brigády. Většinu času 
ale trávil na párty nebo v  hospodě. Když bylo Robin 
okolo 6 let, Harper a Leslie se příšerně pohádali. Leslie 
Harperovi vytknul, že zcela zanedbává své rodičovské 

povinnosti a věnuje se raději zábavě. Po této hádce jeden 
z nich odešel z domu a srazilo ho auto. 

A to je místo, kde se reality rozdělily. 

Harper přežila
Ve vesmíru, kde Leslie zemřela, se Harpeřino sebe-
destruktivní chování dostalo zcela mimo kontrolu. Cory 
a Harper se po několika letech rozvedli a Cory dostal 
Robin do plné péče. To byl impuls pro Harper, aby si 
dala věci dohromady. Šla na odvykačku, začala chodit 
na terapie a našla si stálou práci. Od té doby se sna-
žila dokázat Cory i  Robin, že je schopná fungovat 
jako plnohodnotný rodič. Před několika lety se vdala 
za Alexe. Alex je hodný člověk, který Harper podporuje 
a má velmi dobrý vztah s Robin. Součástí terapií, kterou 
Harper podstupuje, je psaní dopisů Leslie. 

Cory po rozvodu s Harper obnovil vztahy se svou matkou, 
která mu odpustila jeho předchozí chování. Nyní jsou si 
velmi blízcí a Cory se téměř vždy řídí radami své matky. 
Momentálně Cory pracuje jako právník ve velké nad-
národní korporaci, přestože tam není šťastný. Znovu 
se oženil se svou kolegyní Morgan, kterou jeho matka 
miluje. Poslední dobou začal chodit na terapii, protože 
se cítí zcela vyhořelý, a  uvažuje o  rozvodu s  Morgan. 
Terapeut Corymu doporučil, aby vrátil k psaní a psal ve 
svém volném čase. 

Vztah mezi Cory a Harper se velmi zlepšil a krátce před 
začátkem děje larpu spolu začali tajný poměr.

Robinovi je 18 a začal nedávno na univerzitě studovat 
techniku. Má často deprese a uvažuje o sebevraždě. 
Na univerzitě se cítí osaměle a  nepatřičně. Navíc ho 
nedávno odmítla spolužačka Billie, do které byl velmi 
zamilovaný. Obecně, Robin se vždy cítil jako outsider 
kvůli prapodivné rodinné historii. Těsně před začátkem 
larpu Robin uvažuje o sebevraždě. V této realitě se o ni 
pokusí. 

Leslie přežila
Poznámka: Pro přehlednost jsou charaktery v této realitě 
označovány podtržítkem_.

V realitě, kde Harper zemřela se Cory_ a Leslie_ začaly 
společně starat o Robin_. Po nějakém čase se do sebe 
zamilovaly a vzaly se. Leslie_ přesto neustále uvažovala 
nad tím, jestli pro Cory_ není jen náhrada za Harper. 
Leslie_ má poslední dobou pocit, že se musí chovat 
zodpovědně už moc dlouho. Tento pocit zesílil poté, co 
Cory_ opustila svou práci. Navíc má pocit, že Cory_ jí 
už tak moc nemiluje. Zvažuje, že se na nějakou dobu od 
Cory_ odstěhuje. Navíc o  ni poslední dobou projevuje 
zájem její kolegyně Alex_. S nahromaděným stresem se 
vyrovnává tak, že píše dopisy Harper.

Po smrti Harper se Cory_ usmířil se svou matkou. Celá 
léta Cory_ pracoval jako právník ve velké nadnárodní kor-
poraci, přestože svou práci upřímně nenáviděl. Jednoho 
dne se mu restartoval počítač během důležité prezentace 
pro akcionáře a to byla poslední kapka. Rozhodl se ode-
jít z práce a zkusit se naplno ponořit do psaní. Coryho_ 
matka tento krok neschvaluje a jejich vztah se tím opět 
zhoršil. Poslední dobou je Coryho_ matka často nemocná 
a  její zdravotní stav se neustále zhoršuje. Cory_ se již 
několik let pokouší napsat román, ale má stále větší 
a větší spisovatelský blok. 

Robin_ je 18 a začala nedávno na univerzitě studo-
vat techniku. Má často deprese a  uvažuje o  sebe-
vraždě. Na univerzitě se cítí osaměle a nepatřičně. Navíc 
ji nedávno odmítl spolužák Billie, do kterého byla velmi 
zamilovaná. Robin_ se vždy cítila jako outsider kvůli neob-
vyklé rodinné historii. Těsně před začátkem larpu Robin_ 
uvažuje o sebevraždě. V této realitě se o ni nepokusí.



Příprava discordu
Uvaděč vytvoří kopii serveru podle šablony:  
https://discord.new/MPp4xb459ReN a pozve hráče. Všichni 
se sejdou v  hlasovém kanále #neherní. Poznámka: Na 
začátku mohou hráči vidět jen kanály #neherní a neherní. 
Ostatní kanály vidí pouze uvaděč. Hráči dostanou čas na 
to, aby si přečetli příběh a vybrali své postavy. Robin může 
a nemusí mít v alternativních realitách různé pohlaví. 
Po výběru postav si všichni změní svá jména na serveru 
na jména postav. Pokud je to možné, stejné postavy by na 
sobě měly mít stejný kus oblečení (například oba Robinové 
mají klobouk a obě Harper/Leslie šálu). Upravte nastavení 
ke kanálům následovně:

 • Každý má přístup do textového kanálu označeného 
jeho jménem (tzn. Cory má přístup do kanálu #cory, 
ale ne #cory_).

 • Harper, Cory a Robin mají přístup do HlasovýKanál, 
ostatní tři do HlasovýKanál_.

Workshop
Hráči se nyní připojí do svého HlasovýKanál a dostanou 
20 minut na to, aby probrali následující:

 • Zběžně si projděte rodinnou historii a zopakujte, jak 
jste spolu propojeni a jaké cizí postavy jsou ve vašem 
příběhu. 

 • Popište svou postavu ostatním. Zběžně definujte, 
jaká je její osobnost, práce, koníčky. 

 • Jaký je váš vztah a  co děláte společně. Diskutujte 
v celé skupině i po dvojicích.

 • Jak smrt jednoho z  dvojčat ovlivnila vaši rodinu? 
Je stále nějak přítomno ve vašem životě? Jak si ho 
pamatujete?

 • Jaká byla výchova Robin/a? Jak moc ho/ji ovlivnila 
Coriina matka? Co motivovalo Robin/a  aby šel/šla 
studovat techniku?

Struktura
Vysvětlete hráčům strukturu larpu:

Larp má dvě části. Každá se skládá ze 4 scén dlouhých 
10 minut. Uvaděč vám bude posílat instrukce a bude uvá-
dět scény ve vašich kanálech. Uposlechněte, prosím, tyto 
instrukce okamžitě po obdržení i kdyby to mělo znamenat 
náhlé ukončení probíhající scény. Součástí instrukcí vždy 
bude buď připojení se nebo opuštění HlasovýKanál. 
Jednou za hru dostanete instrukci, abyste něco napsali 
do svého textového kanálu. Například dopis. O chvíli poz-
ději vás uvaděč vyzve, abyste text odeslali. Je důležité, 
abyste jej odeslali okamžitě i  když nebude dokončený. 
Prostě zmáčkněte enter. 

V druhé části hry (poté co začne update systému) bude 
uvaděč občas prohazovat postavy mezi jednotlivými 
kanály paralelních vesmírů. Například prohodí Cory 
a  Cory_. Ostatní postavy si nemusí ničeho všimnout 
a pokračují v konverzaci. Koneckonců postavy vypadají 
zcela identicky. Když si uvědomí co se stalo, budou to 
pochopitelně považovat za neobvyklé, ale nebudou pani-
kařit, volat do novin apod. V duchu magického realismu 
využijí tuto příležitost k tomu, aby si pohovořili s alterna-
tivní verzí sebe samých nebo svého člena rodiny. 

Poznámky pro uvaděče
Na začátku každé scény pošlete následující instrukce na 
všechny osobní kanály hráčů podle následujícího roz-
vrhu a udělejte kroky popsané v uvaděčském sloupci pro 
danou scénu. Pro prohození hráčů je jen vezměte a pře-
táhněte mezi dvěma kanály.

Odkaz na tabulku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ktDUhInGlAxB6qbzRJ11xxw6pRThwT-8/
edit#gid=468634090

Obrovské poděkování hráčům betatestu: Andrea, David, Lorraine, Patrik, Stefano a Will. 

https://discord.new/MPp4xb459ReN
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Harper Cory Robin Leslie_ Cory_ Robin_ Uvaděč

1 Robin má 18. naro-
zeniny. Je čas zavo-
lat si s Cory a pro-
brat jaký dárek mu 
dáte. Můžete si také 

promluvit o svém 
vztahu (připoj se 
k HlasovýKanál)

Blíží se Robinovy 
18. narozeniny. 
Harper ti volá, 

abyste probrali co 
mu dát za dárek. 
Můžete probrat 

i svůj vztah. (Připoj 
se k HlasovýKanál)

Cítíš se zoufale 
a osaměle. Chceš 

napsat dopis 
svým rodičům, ale 
nakonec napíšeš 

sebevražedný dopis. 
(Napiš text dopisu 
do kanálu #robin)

Robin_ má 18. naro-
zeniny. Je čas zavo-
lat Cory_ a probrat 
jaký dárek mu dáte. 

Můžete si také 
promluvit o svém 

vztahu. (připojte se 
k HlasovýKanál_)

Blíží se Robinovy_ 
18. narozeniny. 
Leslie_ ti volá, 
abyste probrali 
co mu dát za 
dárek. Můžete 

také probrat váš 
vztah. (Připoj se 

k HlasovýKanál_)

Cítíš se sám 
a osamělý. Je čas 

napsat rodičům, jak 
se zabydluješ na 

univerzitě. Bude ten 
dopis pravdivý nebo 
je jen ujistíš o tom, 
že je ti fajn? (Napiš 

text dopisu do 
kanálu #robin_)

Připomeň oběma Robin 
alespoň 2 minuty před koncem 

scény, že je čas odeslat do 
kanálu dopisy. Následně je 

odešli jejich rodičům ve správ-
ném vesmíru.

2 Robin je v nemocnici 
po pokusu o sebe-
vraždu. Personál 
vám nedovolí jej 
osobně navštívit, 
ale můžete mu 

zavolat (připoj se 
k HlasovýKanál)

Robin je v nemocnici 
po pokusu o sebe-
vraždu. Personál 
vám nedovolí jej 
osobně navštívit, 
ale můžete mu 

zavolat (připoj se 
k HlasovýKanál)

Jsi v nemocnici po 
pokusu o sebe-

vraždu. Personál 
nedovolí tvým 

rodičům návštěvu, 
ale můžete si 

zavolat. (připoj se 
k HlasovýKanál)

Robin má 18. naro-
zeniny. Voláte 
mu k narozeni-
nám (připoj se 

k HlasovýKanál_)

Robin má 18. naro-
zeniny. Voláte 
mu k narozeni-
nám (Připoj se 

k HlasovýKanál_)

Je ti 18. Rodiče ti 
zavolají (připoj se 
k HlasovýKanál_)

Nic.

3 Pár dní po 
předchozí scéně 
jsi sám a píšeš 

dopis Leslie (opusť 
HlasovýKanál 

a napiš dopis do 
kanálu #harper)

Po pár dnech 
je Robin stále 

v nemocnici a voláte 
si (připoj se 

k HlasovýKanál)

Po pár dnech jsi 
stále v nemoc-
nici a Cory ti 

volá (připoj se 
k HlasovýKanál)

Po pár dnech píšeš 
dopis Harper. (opusť 

HlasovýKanál_ 
a napiš dopis do 
kanálu #leslie_)

Po pár dnech se 
rozhodneš zavolat 
Robin_ (přidej se 

k HlasovýKanál_)

Po pár dnech ti volá 
Cory_ (připoj se 
k HlasovýKanál)

Připomeň Leslie_ a Harper 
aby odeslali, co napsali. 
Text zatím nemusíš nikde 

zveřejňovat.

4 O pár dní později 
máš vyzvednout 
Robina v nemoc-

nici. Voláte si 
a domlouváte se na 
detailech (připoj se 
k HlasovýKanál)

O pár dní později 
má být Robin 

propuštěn z nemoc-
nice. Píšeš dopis 
Harper o vašem 
vztahu (opusť 
HlasovýKanál 
napiš dopis do 

#cory)

O pár dní později tě 
má Harper vyzved-
nout v nemocnici. 

Voláte si (připoj se 
k HlasovýKanál)

O pár dní později 
voláš Robinovi_ 

(připoj se 
k HlasovýKanál_)

O pár dní pozděj 
píšeš Leslie_ 

email o vašem 
vztahu (opusť 
HlasovýKanál 

a napiš email do 
#cory_)

O pár dní 
později ti volá 

Leslie_. (připoj se 
k HlasovýKanál_)

Po třech minutách napiš 
#Cory_, že její matka umírá 
v nemocnici, dej jí přístup do 
TelefonníHovor a chvíli hraj 
její umírající matku. Alespoň 

dvě minuty před koncem napiš 
oběma Cory aby odeslali 
své texty a odešli je jejich 

partnerům.

Upozornění. Váš operační systém bude updatován. Můžete narazit na neobvyklé kvantové efekty jako například drobné závady ve videohovorech nebo přístup  
k neobvyklým souborům. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti. Upgrade zabere maximálně 40 minut. WINDOWS Q: Spojená síla kvantových počítačů.

5 Voláš Cory (připoj 
se k HlasovýKanál)

Voláš Harper. 
(připoj se 

k HlasovýKanál)

Počítač tě vyzývá 
k testu videa. 
Mohl by ses 

připojit (připoj se 
k TestWebkamery)

Voláš Cory_ 
(připoj se 

k HlasovýKanál_)

Voláš Leslie_ 
(připoj se 

k HlasovýKanál_)

Počítač tě vyzývá 
k testu videa. 
Mohl by ses 

připojit (připoj se 
k TestWebkamery)

Dej oběma Robin přístup 
k TestWebkamery. Po dvou 
minutách prohoď Harper 

a Leslie_ mezi HlasovýKanál 
a HlasovýKanál_. Po osmi 

minutách je prohoď zpět. Po 
pěti minutách pošli Robinovu 
sebevražednou zprávu Leslie_ 

a Cory_ a Robinův_ email 
Harper a Cory.

6 Odpojil ses. 
Dostal jsi zvláštní 

email (opusť 
HlasovýKanál)

Odpojil ses. Musíš 
říct Robin co se 
stalo (připoj se 

k HlasovýKanál)

Cory ti volá. (připoj 
se k HlasovýKanál)

Odpojil ses. 
Dostal jsi zvláštní 

email (opusť 
HlasovýKanál_)

Odpojil ses. Musíš 
říct Robin_, co se 
stalo (připoj se 

k HlasovýKanál_)

Cory_ ti volá. 
(připoj se 

k HlasovýKanál_)

Pošli dopisy, které Leslie 
a Harper napsali ve scéně 3 

jejich protějškům. Po pár 
minutách dej oběma přístup 
k TestWebkamery a řekni 

jim, aby se připojili. Po dvou 
minutách prohoď obě Cory 

a po osmi je vrať zpět.

7 Robin ti volá. 
(připoj se 

k HlasovýKanál)

Systém tě odpojil 
a nemůžeš provést 

žádný update 
dokud neprovedeš 

test videoka-
mery (připoj se 

k TestWebkamery)

Jsi odpojen. Chceš 
zavolat Harper 

a doufáš, že budeš 
mít šanci promluvit 
si s Leslie_ (připoj 

se k HlasovýKanál)

Robin_ ti volá 
(připoj se 

k HlasovýKanál_)

Systém tě odpojil 
a nemůžeš provést 

žádný update 
dokud neprovedeš 

test videoka-
mery (připoj se 

k TestWebkamery)

Jsi odpojen. Chceš 
zavolat Leslie_ 

a doufáš, že 
budeš mít šanci 

promluvit si 
s Harper (připoj se 
k HlasovýKanál_)

Dej oběma Cory přístup 
k TestWebkamery. Po dvou 
minutách prohoď Harper 

a Leslie_. Po osmi minutách je 
prohoď zpět. Po pěti minutách 

pošli Coryin dopis Leslie_ 
dopis a Coryin_ dopis Harper

8 Chceš si promluvit s celou rodinou než bude update dokončen. 
Je to možná poslední šance ujasnit si některé věci. (připoj se 

k HlasovýKanál)

Chceš si promluvit s celou rodinou než bude update dokončen. 
Je to možná poslední šance ujasnit si některé věci. (připoj se 

k HlasovýKanál_)

Náhodně prohazuj různé 
postavy s jejich protějšky. Po 

pěti minutách pošli všem zprávu 
Update systému bude dokončen 

za pět minut. Po deseti minu-
tách přehoď všechny do původ-

ního chatu a zobraz zprávu 
Update systému byl dokončen. 
Děkujeme za vaši trpělivost. 

WINDOWS Q: Nejlepší volba 
pro vás i vaši rodinu. (Larp sám 

o sobě skončí za pět minut)


