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WPROWADZENIE 
Księżniczki Disneya weszły już na stałe do popkultury i dobrze się w niej 

zadomowiły. Zajmują honorowe miejsce w historii animacji, a związane z nimi 
produkty, takie jak: zabawki, książki, czasopisma, gry sprzedają w milionach 
egzemplarzy. Dzięki filmom z wytwórni Walta Disneya stare baśnie przeżywają 
swój renesans, a księżniczki jako uniwersalne symbole piękna, wdzięku, uroku, 
mądrości i odwagi działają na wyobraźnie nie tylko młodych odbiorców, ale 
również przeniknęły do świata dorosłych.  

Księżniczki Disneya oprócz wymiaru kulturowego mają również warstwę 

psychologiczną − typową dla człowieka skłonność do utożsamiania się i 
identyfikowania. Nie ma co się dziwić. Każda dziewczyna marzy o tym, żeby 
kiedyś ubrać piękną, balową suknię, założyć drogą biżuterię i olśnić urodą. Na 
wyobraźnię mocno oddziałuje również archetyp przystojnego księcia, miłości od 
pierwszego wejrzenia i długiego, szczęśliwego życia. 

Wokół księżniczek Disneya narosło wiele kontrowersji. Feministki, i nie tylko 

one, piętnują lukrowany świat wykreowany przez Walta Disneya, wyidealizowany 
obraz kobiety, jej stereotypową rolę społeczną, oraz schematyczne i naiwne 
historie. Z drugiej strony przecież potrzebujemy od czasu do czasu banału, 
baśniowych opowieści i cukierkowego świata. Jednak prędzej czy później 
dopadnie nas proza życia.  
 

CEL GRY 
Larp posiada konstrukcję dwuaktową. Akt I  nastawiony jest na zabawę 

konwencją. Pozwala graczom bawić się rolami księżniczek, ich historiami, oraz 
zanurzyć się w baśniowym świecie wykreowanym przez Walta Disneya. W akcie 
II następuje zmiana klimatu i nastroju. Zderzenie z ponurą rzeczywistością ma 
na celu zmuszenie do refleksji i głębokich przemyśleń. Po larpie gracze powinni 
wyjść ze świadomością, że nie warto uciekać od problemów w świat fantazji, a 
należy się z nimi zmierzyć bez względu jak są przytłaczające.    
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FABULA 
Księżniczki mają własne historie zgodne z filmowym pierwowzorem. Na pewnym 

etapie swojego życia każda z nich spotyka przystojnego księcia, w którym 
zakochuje się z wzajemnością. Szczęście jednak nie trwa zbyt długo. Wymarzony 
książę nagle znika. Długie poszukiwania nie przynoszą żadnego rezultatu i gdy 
księżniczka myśli, że już nigdy więcej nie zobaczy swojego wybranka, on 
ponownie się zjawia. Problem polega na tym, że nie pamięta jej, historii ich 
miłości, a co gorsza to ten sam książę dla każdej z pozostałych księżniczek. 
Teraz każda z nich musi przekonać księcia, że to ona jest jego ukochaną, tą 
jedyną i spowodować żeby ją wybrał. 

Tak naprawdę wszystkie księżniczki to młode kobiety z zaburzeniami 

psychicznymi zamknięte w szpitalu psychiatrycznym. Wypierając problemy 
czekające ich w świecie rzeczywistym uciekają w świat fantazji – wydaje im się, 
że są księżniczkami Disneya mającymi bajkowe życie. Psychologa prowadzącego 
terapię na ich oddziale postrzegają jako swojego księcia z bajki. Nic zatem 
dziwnego, że to ten sam książę dla każdej z księżniczek. Dziewczyny muszą 
przekonać psychologa, że ich stan się poprawia i mogą opuścić szpital. 
 

SCENA 
W I akcie fabuła larpa rozgrywa się w baśniowej krainie, a tak naprawdę w 

rzeczywistości wykreowanej przez młode kobiety cierpiące na urojenia. 
Larpmaster nie powinien określać dokładnie miejsca w jakiej toczy się akcja. 
Może to być jakiś bajkowy pałac, w której spotkały się księżniczki poszukujące 
swojego księcia, do którego właśnie dotarły. Można zasugerować, że jest to 
komnata lub sala balowa. 

W II akcie fabuła przenosi się do pomieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. 

Należy ustawić krzesła w kółku jak na terapii grupowej i wyznaczyć strefę w tym 
samym pomieszczeniu, gdzie psycholog będzie rozmawiał na osobności z każdą z 
pacjentek. 
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KOSTIUMY 

Larp „Księżniczki Disneya” w I akcie bazuje przede wszystkim na baśniowym 

klimacie i gracze mogą przygotować fantazyjne stroje, ustylizować się na 
księżniczki, charakterystycznie do odgrywanej postaci. Nie jest to niezbędne, 
ale wprowadza odpowiednią atmosferę i pozwala lepiej wczuć się w rolę. W II 
akcie dziewczyny powinny pozostać w swoich strojach, co podkreśli absurdalność 
sytuacji i wywoła kontrast.   
 

REKWIZYTY 
W larpie „Księżniczki Disneya” rekwizyty nie mają wpływu na grę i mechanikę, 

ale mogą stanowić uzupełnienie kostiumów. Larpmaster powinien przygotować 
żetony w dwóch kolorach (biały/czarny), które będą wykorzystywane pomiędzy 
aktami. 
 

MECHANIKA 
Larp w warstwie fabularnej nie posiada żadnej mechaniki mającej wpływ na grę. 

Postacie nie mają żadnych współczynników i gracze bazują tylko na własnych 
umiejętnościach społecznych. 

Księżniczki posiadają atrybut nazywany KLĄTWĄ, której działanie opisane jest 

na karcie postaci. KLĄTWA uaktywniona może być w dowolnym momencie gry, w 
każdym z aktów i dowolną ilość razy. To gracz decyduje kiedy zadziała i jak długo 
będzie trwała KLĄTWA. Można ją uaktywniać podczas silnego wzburzenia lub 
stresu postaci i jest dodatkiem podkreślającym cechy odgrywanej postaci 
zgodnie z bajkową konwencją.  

Obowiązuje zasada FULL TOUCH, czyli każdy rodzaj dotyku wobec innego 

gracza jest dopuszczalny. Oczywiście według norm społecznych powszechnie 
akceptowalnych. 

Gracz może użyć słowa RED, gdy poczuje, że dana sytuacja jest dla niego 

niekomfortowa, poczuje się niepewnie i zechce przerwać scenę. Wówczas 
gracz/gracze grający akurat na niego mają obowiązek natychmiast odpuścić. 
Należy jednak rozsądnie używać słowa bezpieczeństwa, bowiem w larpie chodzi o 
to żeby coś poczuć, konfrontować się z sytuacjami nieprzyjemnymi żeby nauczyć 
się z nimi radzić. 
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BRIEFING 
Podczas briefingu ogólnego Larpmaster wprowadza graczy w klimat larpa, 

podkreślając jego bajkową konwencję. Gracze nie powinni wiedzieć, co czeka ich 
w II akcie. Księżniczki nie są świadome tego kim naprawdę są.  Larpmaster 
powinien zaznaczyć, że nie jest ważne miejsce w jakim księżniczki się znalazły i 
jak tutaj dotarły, a książę jest pewnym symbolem, ideałem ich wyobrażeń. Nie 
powinny próbować rozwikłać zagadki jego amnezji, a skupić się na swoim celu 
jakim jest przekonanie księcia do swojej osoby i przypomnienie mu historii ich 
miłości. Można zasugerować, że książę, na koniec larpa będzie musiał dokonać 
wyboru jednej z nich. 

Następnie Larpmaster nadmienia, że odbędą się dwa akty, opisuje sposób 

działania KLĄTW i przypomina podstawowe zasady zachowania się na larpie. 
Następnie rozpoczyna się briefing indywidualny, podczas którego jest czas na 
zadawanie pytań przez graczy i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Mechanikę 
żetonów należy ujawnić dopiero po I akcie i Larpmaster ewentualnie może tylko 
nadmienić, że taka będzie występować. 
 

PRZEBIEG GRY 
Larp „Księżniczki Disneya” składa się z dwóch aktów, z których każdy powinien 

trwać około 50-60 minut. Larpmaster może zdecydować o wydłużeniu lub 
skróceniu, któregoś z aktów mając na uwadze dynamikę gry, rozwój sytuacji oraz 
emocje graczy. 

AKT I – rozgrywa się w komnacie lub sali balowej, w której spotykają się 

księżniczki i książę. Ten akt z założenia posiada lekką formę zabawy disneyowską 
konwencją, w której każda z księżniczek ma za zadanie przekonać księcia, że to 
właśnie ona jest jego ukochaną. Powinny przedstawiać swoje zalety, przypominać 
księciu historię ich miłości i konkurować z innymi księżniczkami o względy 
swojego wybranka. Warto zadbać o to żeby każda z księżniczek miała chwilę 
czasu na porozmawianie z księciem na osobności. 

Po zakończeniu I aktu, należy rozdać księżniczkom po jednym białym i jednym 

czarnym żetonie. Następnie według dowolnej kolejności każda z nich musi 
przydzielić biały żeton innej księżniczce, którą najbardziej polubiła i żywi wobec 
niej najcieplejsze emocje. Analogicznie przydziela czarny żeton, tej której nie 
polubiła lub która ją zezłościła. Księżniczki powinny na głos powiedzieć za co 
przydzielają żetony, dzięki temu gracze uczą się asertywności i wyrażania 
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własnych emocji. Ostatni swoje żetony przydziela książę. Wskazuje dwie 
księżniczki, które najbardziej mu się podobają i które najbardziej go do siebie 
przekonały. Po dokonaniu wyboru Larpmaster przydziela tym księżniczkom po 
jednym czarnym żetonie. To w pierwszej chwili wzbudzi kontrowersje wśród 
graczy, ale wszystko się wyjaśni w kontekście drugiego aktu (czarne żetony 
symbolizują ucieczkę od rzeczywistości i pogrążanie się w urojeniach). Następnie 
Larpmaster rozdaje księżniczkom drugie karty postaci i daje 5-10 minut na 
zapoznanie się z nimi. Księżniczki dopiero teraz dowiadują się kim tak naprawdę 
są. W tym czasie Larpmaster przeprowadza briefing z graczem, który do tej 
pory grał księcia, a teraz zamienia się w psychologa. 

AKT II – rozgrywa się w sali szpitala psychiatrycznego, gdzie przeprowadzana 

jest psychoterapia pacjentek cierpiących na urojenia. Ten akt ma zupełnie inną 
atmosferę. Jest ciężki, immersyjny ze względu na historie zawarte w drugich 
kartach postaci. Brutalne zderzenie się z rzeczywistością niesie klimat 
rozgoryczenia, smutku, depresji. W tym akcie pacjentki mają za zadanie 
przekonać psychologa do tego, że już są zdrowe i mogą opuścić szpital 
psychiatryczny. Czy będą ciągnąć swoje urojenia, które dają im odskocznie od 
rzeczywistości i bezpieczeństwo? Czy spróbują zmierzyć się z problemami? To 
już zależy od graczy. Warto zadbać o to żeby najpierw odbyła się sesja grupowa, 
gdzie każda z pacjentek powie kilka słów o sobie i problemach z jakimi się zmaga. 
Następnie psycholog powinien z każdą z nich porozmawiać indywidualnie i zadać 
kilka pytań na podstawie których oceni ich stan psychiczny. 

• Jak się dzisiaj czujesz? 
• Jak układają ci się relacje z dziewczynami na oddziale? 
• Co najpierw zrobisz po wyjściu ze szpitala? 
• Gdzie teraz jest <tu imię księżniczki> ? 
• Jak masz zamiar ułożyć swoje życie na zewnątrz? 
• Czy zdajesz sobie sprawę, że książę nie istnieje?    

Po zakończeniu II aktu ponownie należy rozdać po jednym białym i jednym 

czarnym żetonie. I analogicznie każda z pacjentek musi przydzielić biały żeton i 
czarny żeton innej pacjentce.  Ostatni swoje żetony przydziela psycholog. 
Wskazuje dwie pacjentki, które rokują postępy w leczeniu i kwalifikują się do 
wyjścia ze szpitala. Larpmaster przydziela tym pacjentkom po jednym białym 
żetonie. W tym momencie rozgrywka się kończy. Należy odjąć czarne żetony od 
białych i ta pacjentka, która będzie miała największą różnicę ma prawo opuścić 
szpital. Larpmaster może zadecydować, o losie pozostałych na podstawie żetonów 
będących w posiadaniu graczy i przedstawić ich historię. 
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DEBRIEFING 
Larp „Księżniczki Disneya” w II akcie jest  mocno immersyjny, nastawiony na 

głębokie doświadczenie emocji odgrywanej postaci. W zestawieniu z lekkim i 
bajkowym aktem I kontrast działa jeszcze mocniej. Na debriefingu należy 
omówić emocje jakie pojawiły się na larpie, każdy gracz powinien otrzymać czas 
na wyrażenie tego co czuł. Pozwoli to na swoiste katharsis – wyczyszczenie 
negatywnych emocji. Larp posiada również funkcje psychoedukacyjną. 
Larpmaster powinien wskazać graczom cel tego larpa, uświadomić, że nie należy 
uciekać od problemów w świat iluzji i fantazji, a należy się z nimi zmierzyć, nawet 
jeśli będzie to bolało. 
 
 

ROLE 
Larp napisany jest dla 4-13 osób i przeznaczony przede wszystkim dla pań. 

Postacie  księżniczek to role żeńskie (z wyjątkiem Mulan, którą może zagrać 
mężczyzna) i tylko postać księcia jest rolą męską. Każda z postaci ma 
specyficzne cechy charakteru i inny temperament, oraz poziom immersji co 
powinien uwzględnić Larpmaster podczas przydzielania ról. 

Każdy gracz posiada dwie karty postaci. Pierwsze (księżniczki) dotyczą I aktu i 

należy je rozdać na początku gry. Drugie karty postaci (pacjentki) rozdaje się 
przed II aktem.  

Książę/psycholog nie posiada karty postaci i Larpmaster powinien omówić jego 

rolę indywidualnie, podczas briefingu. W pewnym sensie gra niejako NPCa, ale on 
również nie powinien znać pełnej warstwy fabularnej, dzięki temu będzie miał 
większą zabawę z udziału w larpie. W ostateczności rolę księcia/psychologa może 
grać Larpmaster. Po skończeniu I aktu należy rozdać dodatkowe karty postaci 
(pacjentki) dotyczące II aktu. 
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 ARIELKA 
 

Podwodne królestwo syren jest cudownie piękne. 
Rafy koralowe, barwne ryby, stwory morskie o 
jakich ludziom  nigdy się nie śniło. Dla księżniczki 
mieszkającej w pałacu i mającej wszystkiego pod 
dostatkiem to rajskie życie. Ale ty coraz 
częściej spoglądałaś na ląd. Zżerała cię ciekawość 
i zastanawiałaś się jak żyją ludzie. Pewnego dnia do morza wpadł 
przystojny książę. Uratowałaś go i pokochałaś od pierwszego 
wejrzenia. Z wzajemnością. Postanowiliście być razem i zamieszkać na 
lądzie. W tym celu dogadałaś się z czarownicą i ona zamieniła twój 
rybi ogon na nogi. Wyszłaś na ląd żeby pokazać się twojemu księciu, 
ale on zniknął. Mocno rozpaczałaś i postanowiłaś go odszukać. Twoje 
poszukiwania trwały bardzo długo, aż wreszcie się udało. Odnalazłaś 
swojego księcia. Ale jest jakiś inny. Nie pamięta nic z tego co między 
wami zaszło. Ponadto inne księżniczki też uważają, że to ich książę. 
Musisz przypomnieć mu o waszej miłości i przekonać go, że to właśnie 
ty jesteś jego księżniczką. 

 
Charakter: 

� ciekawa świata i ludzi   
� radosna marzycielka  
� wrażliwa na piękno i lubiąca innych 

 
Klątwa: 

• Trzymajcie mnie! − chodzenie sprawia ci trudność ze względu 
na to, że jeszcze nie do końca przyzwyczaiłaś się do 
wyczarowanych nóg. 
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AURORA 
 

Urodziłaś się w rodzinie królewskiej i miałaś 
wspaniałe dzieciństwo. Jednakże w dniu twoich 
urodzin zła czarownica rzuciła na ciebie urok. 
Klątwa polegała na tym, że w dniu 16 urodzin, 
zanim zajdzie słońce miałaś ukłuć się w palec 
wrzecionem i umrzeć. Dobra wróżka jednak złagodziła ten czar i 
sprawiła, że po ukłuciu zapadłaś tylko w głęboki sen. Obudzić cię mógł 
pocałunek przystojnego księcia. I on się zjawił. Na białym koniu, 
cudowny i wspaniały. Delikatnie pocałował cię w usta, a ty się 
przebudziłaś. Pierwsze co ujrzałaś to jego urodziwą twarz i 
natychmiast się w nim zakochałaś. Z wzajemnością. Spędziliście ze 
sobą wspaniałe chwile. Ale on nagle zniknął. Byłaś przerażona. Po 
długich poszukiwaniach, gdy już straciłaś nadzieję, on znowu się 
pojawił.  Lecz jest jakiś odmieniony, nie pamięta tego co was łączy. 
Dodatkowo inne księżniczki też uważają, że to właśnie ich książę. 
Musisz mu przypomnieć o waszej miłości i przekonać go, że to ty 
jesteś jego księżniczką. 
 
Charakter: 

� nieśmiała i miła dla innych   
� taktowna i uległa 
� Wrażliwa, delikatna, kulturalna 

 
Klątwa: 

• Strach przed igłami! – przerażają cię igły i wszelkie szpikulce 
ostro zakończone. 
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BELLA 
 

Twój ojciec to genialny wynalazca. Podziwiasz go 
i bardzo kochasz. Pewnego razu pojechał na 
konkurs zaprezentować swój nowy wynalazek, ale 
zgubił się w lesie. Do domu wrócił tylko jego koń. 
Widząc przestraszone zwierzę i niepokojąc się o 
los ojca postanowiłaś go odszukać. Poszukiwania 
zaprowadziły cię do ponurego zamku położonego na odludziu. Okazało 
się, że błądząc wśród leśnych ostępów został uwięziony przez Bestię. 
W zamiast za wolność ojca obiecałaś temu potworowi, że 
pozostaniesz w  jego zamku. Z początkowo nie przepadałaś za Bestią 
jednak po jakimś czasie polubiłaś go, a co więcej, zakochałaś się w nim 
pomimo jego odrażającej fizjonomii. Okazało się, że Bestia jest 
zaklętym księciem, który został odczarowany, gdy kogoś z 
wzajemnością pokochał. Nagle wybranek twojego serca zniknął. Po 
długich poszukiwaniach, odnalazłaś go, ale jest jakiś odmieniony. Nie 
pamięta tego co was łączy. Dodatkowo inne księżniczki też uważają, 
że to właśnie ich książę. Musisz mu przypomnieć o waszej miłości i 
przekonać go, że to ty jesteś jego księżniczką. 
 
Charakter: 

� samotna indywidualistka   
� niezależna i pewna siebie 
� przekonana o swojej niezwykłej urodzie 

 
Klątwa: 

• Podziwiaj mnie! – arogancka, zadziera nosa. 
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ELSA 
 

Urodziłaś się jako pierworodna córka władców 
Arendelle w dniu przesilenia zimowego. Może 
właśnie dzięki temu zyskałaś potężne moce 
lodowej magii. Nie potrafiłaś jednak nad nimi 
zapanować. Podczas lepienia bałwana nieomal 
zabiłaś przypadkiem swoją młodszą siostrę Annę.  
Rodzice postanowili ciebie odizolować żebyś nauczyła się władać 
mocami i nikomu więcej nie zrobiła  krzywdy. Gdy twoi rodzice zginęli 
podczas sztormu na morzu musiałaś wrócić do królestwa, objąć tron i 
zaopiekować się Anną. Na balu koronacyjnym twoja siostra poznała 
przystojnego księcia, w którym się zakochała. Kiedy poprosiła ciebie o 
błogosławieństwo dla ich związku odmówiłaś, co doprowadziło do 
kłótni. W gniewnie użyłaś swojej mocy i trafiłaś lodowym promieniem 
prosto w serce Anny. Poddani się od ciebie odwrócili, książę uznał za 
wiedźmę i odjechał. Okazało się, że twoją siostrę może odczarować 
jedynie pocałunek ukochanego, inaczej zamieni się w lodowy posąg. 
Opuściłaś królestwo, żeby odnaleźć księcia, który pocałowałby Annę i 
w ten sposób zdjął klątwę. Twoje poszukiwania trwały bardzo długo, 
ale wreszcie się udało. Ale książę jest jakiś inny. Nie pamięta nic z 
tego co się stało. Ponadto inne księżniczki uważają, że to ich książę. 
Musisz przypomnieć mu o Annie i przekonać go, że to właśnie ona jest 
jego księżniczką. 
 
Charakter: 

� wyniosła i nieprzystępna   
� spokojna i opanowana  
� samotniczka, stroniąca od ludzi 

 
Klątwa: 

• Ależ tu gorąco! – drażni cię duchota i skwar panujący w 
pomieszczeniu.   
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JASMINA 
 

Twój ojciec, sułtan, nieustannie cię rozpieszczał. 
Dostawałaś wszystko czego tylko zapragnęłaś. 
Mieszkałaś w wielkim pałacu na bliskim 
wschodzie, otoczona przez służbę, która była na 
każde twoje skinienie. Jednak czułaś się w nim 
jak w klatce. Pewnego dnia w przebraniu 
wieśniaczki wymknęłaś się z pałacu i znalazłaś się na bazarze, gdzie 
poznałaś sympatycznego żebraka o imieniu Aladyn. Zakochaliście się w 
sobie. Gdy strażnicy przyszli zabrać cię do pałacu, myślałaś, że już 
nigdy go nie zobaczysz. Niedługo potem zostałaś porwana przez 
wrednego wezyra i zostałaś jego niewolnicą. Jednakże Aladyn przy 
pomocy dżina z zaczarowanej lampy zmienił się w księcia i cię uwolnił. 
Potem twój wybawca zniknął, a ty go szukałaś. Po długich 
poszukiwaniach, odnalazłaś go, ale jest jakiś odmieniony. Nie pamięta 
tego co was łączy. Dodatkowo inne księżniczki też uważają, że to 
właśnie ich książę. Musisz mu przypomnieć o waszej miłości i 
przekonać go, że to ty jesteś jego księżniczką.  
 
Charakter: 

� rozpieszczona i kapryśna   
� niezależna i buntownicza 
� złośliwa i wybuchowa 

 
Klątwa: 

• Nie podoba mi się! – krytykujesz wszystkich i wszystko. 
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KOPCIUSZEK 
 

Gdy twoja matka i ojciec zmarli dostałaś się pod 
opiekę złej macochy. Zarówno ona jak i jej dwie 
córeczki zrobiły z ciebie służącą. Ciężko 
pracowałaś i nie miałaś chwili dla siebie. 
Wszystko zmieniło się za sprawą wróżki, która 
wyczarowała dla ciebie piękną suknię i karocę, 
która zawiozła cię na bal. Tam zwróciłaś uwagę przystojnego księcia. 
To była miłość od pierwszego wejrzenia. Niestety, miałaś czas do 
północy. Dobrze się bawiąc nie zauważyłeś, gdy wybiła godzina 
dwunasta. W ostatniej chwili uciekłaś z balu gubiąc pantofelek. To 
dzięki niemu twój książę cię odnalazł. W domu macochy przymierzyłaś 
pantofelek na swoją stopę i pasował. Zapowiadało się, że wszystko 
skończy się szczęśliwie. Planowaliście ślub oraz żyć długo i 
szczęśliwie. Nagle wybranek twojego serca zniknął. Po długich 
poszukiwaniach, odnalazłaś go, ale jest jakiś odmieniony. Nie pamięta 
tego co was łączy. Dodatkowo inne księżniczki też uważają, że to 
właśnie ich książę. Musisz mu przypomnieć o waszej miłości i 
przekonać go, że to ty jesteś jego księżniczką. 
 
Charakter: 

� Pełna optymizmu   
� Dobroduszna i miła 
� Otwarta na świat i ludzi 

 
Klątwa: 

• Tak mało czasu! – nerwowo spoglądasz na zegarek 
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MERIDA 
 

Pierworodna córka pary królewskiej powinna być 
bardziej dostojna i posiadać lepsze maniery. Ty 
jednak od zawsze wyrażałaś niechęć do dworskiej 
etykiety i interesowałaś się łucznictwem. Gdy na 
urodziny dostałaś łuk od ojca byłaś 
przeszczęśliwa. Gdy dorosłaś postanowiono wydać cię za mąż, ale 
tobie nie spieszyło się do ślubu. Kandydatami mogli być tylko 
pierworodni synowie klanów, a twoją rękę miał zdobyć ten, kto 
dowiedzie swojej wartości pokonując innych w zawodach. Bez wahania 
wybrałaś, że ową konkurencją będzie strzelanie z łuku. Niestety twój 
plan do końca nie wypalił i pokłóciłaś się śmiertelnie z matką. Uciekłaś 
z domu rodzinnego pełna gniewu i złości. Podczas swojej wędrówki 
spotkałaś księcia, który wysłuchał twoich problemów i był dla ciebie 
najbliższym przyjacielem. Różnił się od innych mężczyzn, był wrażliwy 
i empatyczny. Wasze drogi jednak rozeszły się, ale teraz znowu 
pojawił się w twoim życiu. Ale jest jakiś odmieniony. Nie pamięta tego 
co was łączy. Dodatkowo inne księżniczki też uważają, że to właśnie 
ich książę. Musisz mu przypomnieć o waszej przyjaźni i przekonać go, 
że to ty jesteś jego księżniczką. I chociaż traktujesz go bardziej jak 
przyjaciela niż potencjalnego męża, pragniesz go mieć tylko dla 
siebie.  
 
Charakter: 

� chłopczyca łamiąca wszelkie konwenanse    
� uparta i stanowcza 
� porywcza i głośna 

 
Klątwa: 

• Każdy facet to świnia! – narzekasz i złorzeczysz na mężczyzn. 
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MULAN 
 

Zawsze byłaś inna niż wszystkie dziewczęta. Gdy 
twój schorowany ojciec otrzymał wezwanie na 
wojnę przebrałaś się za mężczyznę i wyruszyłaś za 
nią za niego. Stojąc ramię w ramię z innymi 
żołnierzami stawiałaś czoła żądnym krwi Hunom. 
Podczas walk zostałaś ciężko ranna i wówczas wszyscy dowiedzieli się 
o twojej prawdziwej tożsamości. W niesławie wróciłaś do domu. 
Spacerując po górach ujrzałaś jak wojska wroga zmierzają prosto na 
stolicę. Pojechałaś do pałacu żeby wszystkich ostrzec i własnoręcznie 
uratowałaś  samego cesarza. Tym czynem przywróciłaś honor sobie i 
swojej rodzinie. Cesarz zapałał do ciebie uczuciem, ty do niego 
również. Twój własny książę! Ale potem on wyjechał z kraju, a ty go 
szukałaś. Po długich poszukiwaniach, odnalazłaś go, ale jest jakiś 
odmieniony. Nie pamięta tego co was łączy. Dodatkowo inne 
księżniczki też uważają, że to właśnie ich książę. Musisz mu 
przypomnieć o waszej miłości i przekonać go, że to ty jesteś jego 
księżniczką. 
 
Charakter: 

� niezdarna i mało subtelna    
� silna i niezależna 
� chłopczyca bezpośrednia w relacjach  

 
Klątwa: 

• Mężczyźni mają lepiej! – gloryfikuje męski styl życia. 
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POCAHONTAS 
 

Córka wodza indiańskiego plemienia powinna 
zachowywać się układnie i godnie reprezentować 
osadę. Ty jednak chodzisz własnymi drogami. 
Samotnie wyruszasz na dalekie wyprawy i znikasz 
na cały dzień. Nic zatem dziwnego, że jako 
pierwsza zobaczyłaś statek Anglików, który 
zacumował do brzegów. Wysiedli z niego dziwni ludzie o białej 
karnacji. Wśród nich był John Smith – młody, przystojny podróżnik. 
Pokochaliście się od pierwszego wejrzenia. John opowiadał ci o 
dalekiej ojczyźnie, o cudach Europy, a ty słuchałaś z szeroko 
otwartymi oczami. Zabrał cię do swojego kraju, ale tam nie za bardzo 
potrafiłaś się odnaleźć. Na szczęście był przy tobie John – twój 
wymarzony książę. Ale pewnego dnia zniknął. Rozpaczałaś. Po długich 
poszukiwaniach, odnalazłaś go, ale jest jakiś odmieniony. Nie pamięta 
tego co was łączy. Dodatkowo inne księżniczki też uważają, że to 
właśnie ich książę. Musisz mu przypomnieć o waszej miłości i 
przekonać go, że to ty jesteś jego księżniczką. 
 
Charakter: 

� ciekawa świata i uparta   
� zamknięta w sobie i stroni od ludzi 
� niezależna, chodząca własnymi drogami 

 
Klątwa: 

• To nie moje miejsce! – rozglądasz się niepewnie czując się 
mało komfortowo w tym towarzystwie i tym miejscu. 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

ROSZPUNKA 
 

Posiadasz długie, złote włosy. Zaraz po 
narodzinach zostałaś porwana przez chciwą 
staruszkę, która pragnęła wiecznej młodości. 
Starucha ukrywała cię przed światem i 
wychowała jak własną córkę, a gdy podrosłaś 
zamknęła w wieży mówiąc, że świat jest zbyt 
okrutny i niebezpieczny żebyś go swobodnie przemierzała. Nie chcąc 
sprzeciwiać się przybranej matce siedziałaś posłusznie w wieży i 
nuciłaś melodie tęsknie wyglądając lampionów pojawiających się na 
niebie. Nagle pod zamkiem zjawił się książę zauroczony twoim 
śpiewem. Zakochaliście się w sobie. Codziennie wspinał się do ciebie 
po twoich włosach, które służyły jako drabina. Jednakże starucha 
odkryła wasze schadzki i przegoniła księcia. Uciekłaś z wieży, żeby go 
odnaleźć. Po długich poszukiwaniach wreszcie znalazłaś, ale on jest 
jakiś odmieniony. Nie pamięta tego co was łączy. Dodatkowo inne 
księżniczki też uważają, że to właśnie ich książę. Musisz mu 
przypomnieć o waszej miłości i przekonać go, że to ty jesteś jego 
księżniczką. 
 
Charakter: 

� rezolutna i pełna energii   
� ufna i naiwna 
� radosna i ciekawa świata 

 
Klątwa: 

• Moje włosy, moja świętość! – masz obsesję na punkcie swoich 
włosów. 
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SNIEZKA 
 

Urodziłaś się w rodzinie królewskiej.  Po pewnym 
czasie twój ojciec – król, ożenił się ponownie. Ale 
macocha była złą kobietą. Próżna, zazdrosna o 
twoją urodę próbowała się ciebie pozbyć. 
Rozkazała myśliwemu wyprowadzić do lasu i 
zabić. On jednak ulitował się nad tobą i zostawił 
w lesie. Zupełnie sama i zagubiona znalazłaś domek krasnoludków i 
zamieszkałaś z nimi. Zła macocha dowiedziała się o oszustwie i 
znalazła miejsce twojego pobytu. Przy pomocy czarnej magii zamieniła 
się w staruchę i poczęstowała cię jabłkiem, które z apetytem zjadłaś. 
Owoc był zatruty. Zapadłaś w letarg, a krasnoludki myśląc, że nie 
żyjesz ułożyli cię w szklanej trumnie. Przejeżdżający nieopodal książę 
zachwycony twoją urodą obudził cię pocałunkiem. Spojrzałaś w jego 
oczy i już wiedziałaś, że to on jest tym jedynym. Pokochałaś go całym 
sercem. Nagle książę zniknął. Postanowiłaś ruszyć w świat i go 
poszukać. Po długich poszukiwaniach, odnalazłaś go, ale on jest jakiś 
odmieniony. Nie pamięta tego co was łączy. Dodatkowo inne 
księżniczki też uważają, że to właśnie ich książę. Musisz mu 
przypomnieć o waszej miłości i przekonać go, że to ty jesteś jego 
księżniczką. 
 
Charakter: 

� młoda i naiwna   
� wrażliwa i miła 
� skromna i uczynna 

 
Klątwa: 

• Spać, tak bardzo spać! – zdarza ci się nagle zasnąć. 
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TIIANA 
 

Żaba! Naprawdę? Jak można mieć takiego pecha? 
Zgodziłaś się pocałować zaklętego w żabę księcia, 
mając nadzieję, że po tym zamieni się w 
przystojnego mężczyznę, ale coś poszło nie tak. 
Ty również zamieniłaś się w żabę. Wspólnymi 
siłami udało się wam jednak pokonać złego 
czarnoksiężnika i powróciliście do swoich ludzkich postaci. A potem 
było to o czym zawsze marzyłaś. Wielka miłość. Wieczory spędzone na 
patrzeniu sobie w oczy, trzymaniu się za ręce i przyrzeczeniach 
wiecznej miłości. A potem nagle twój książę zniknął. Myślałaś, że coś 
mu się stało i rozpaczałaś. Po długich poszukiwaniach, odnalazłaś go, 
ale jest jakiś odmieniony. Nie pamięta tego co was łączy. Dodatkowo 
inne księżniczki też uważają, że to właśnie ich książę. Musisz mu 
przypomnieć o waszej miłości i przekonać go, że to ty jesteś jego 
księżniczką. 
 
Charakter: 

� łagodna i miła dla ludzi   
� wrażliwa i sentymentalna 
� roztargniona, bujająca w obłokach 

 
Klątwa: 

• Kum! Kum! – kumkasz jak żaba. 
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MAGDA (ARIELKA) 
 
Jeszcze niedawno miałaś szczęśliwe życie. Skończyłaś 
studia na przyszłościowym kierunku, dostałaś dobrą pracę, 
miałeś wspaniałego narzeczonego. Nagle wszystko 
zawaliło się niczym domek z kart. Z narzeczonym 
jechaliście obejrzeć salę weselną i mieliście wypadek. On 
zginął na miejscu, a ty pół roku spędziłaś w szpitalu 
przykuta do łóżka, następne pół na rehabilitacji. Straciłaś w 
wypadku obie nogi. Dostałaś protezy i uczysz się na nich 
chodzić. Twój stan psychiczny jest opłakany. Straciłaś 
zdrowie, chłopaka którego kochałaś, pracę. Depresja i 
urojenia (wydawało ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od przerażającej 
rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na oddziale zamkniętym oddziału 
psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Musisz 
namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś szpital 
psychiatryczny.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DOMINIKA (AURORA ) 
 
Wychowałaś się na blokowisku na przedmieściach małego, 
zapyziałego miasteczka. Żadnych życiowych perspektyw. 
Ojciec, matka, sąsiedzi – wszyscy pili. Patologia. Sama 
również szybko sięgnęłaś po alkohol i papierosy. A potem 
było już tylko gorzej. Sięgnęłaś po narkotyki, w tym 
najgorszy z możliwych – heroinę. Wstrzykiwałaś sobie 
coraz większe dawki, po których miałaś niezły odlot. W 
wieku 16 lat niemal straciłaś życie. Po wstrzyknięciu  
sporej dawki heroiny wpadłaś w śpiączkę narkotyczną, z 
której lekarze ledwo cię wyciągnęli. W szpitalu 
zdiagnozowali u ciebie AIDS. Musiałaś sobie wkłuć zarażoną igłę. Twój stan 
psychiczny (wydawało ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od przerażającej 
rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na oddziale zamkniętym oddziału 
psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Musisz 
namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś opuścić szpital 
psychiatryczny. 
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JULIA  (BELLA ) 
 
Jesteś zjawiskowo piękna. Każdy facet ogląda się za tobą 
na ulicy. Pracujesz jako modelka w najlepszych agencjach 
i z najlepszymi projektantami mody. Jeździsz po świecie i 
odwiedziłaś już wszystkie kontynenty. I co z tego? Nie 
masz nikogo. Jesteś samotna i oziębła. Nie potrafisz się z 
nikim związać. Unikasz mężczyzn, uważasz ich za Bestie. 
Dobrze wiesz jak to jest być samotną kobietą. Wieczorem 
wypijasz kieliszek wina przed snem, a rano budzisz się 
stwierdzając, że wypiłaś butelkę wódki. Miałaś kilka prób 
samobójczych. Wreszcie trafiłaś na zamknięty oddział 
szpitala psychiatrycznego gdzie zdiagnozowali u ciebie ciężką depresję. Do tego 
doszły urojenia (wydaje ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od przerażającej 
rzeczywistości) Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Masz nadzieję 
namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś opuścić szpital 
psychiatryczny.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

KAROLINA (ELSA ) 
 
Pochodzisz z małego miasteczka na południu Polski, lecz 
po studiach zamieszkałaś w Warszawie. Tutaj masz dobrą 
pracę i mieszkanie. Po śmierci rodziców ściągnęłaś do 
siebie młodszą siostrę, która chodziła jeszcze do liceum. 
Pewnego dnia pokłóciłaś się z nią o jej nowego chłopaka, 
który odciągał ją od nauki. Chciała z nim iść na całonocną 
domówkę. Wściekłaś się i zamknęłaś ją w jej pokoju na 
klucz. A potem usiadałaś w kuchni żeby uspokoić nerwy. 
Zapaliłaś papierosa, niedopałek musiał spowodować 
pożar. Rozprzestrzenił się nagle i szybko objął całe 
mieszkanie. Próbowałaś ratować siostrę, która waliła w zamknięte drzwi i błagała o 
pomoc. Nie udało się. Strażacy zdołali ciebie uratować, twojej siostry już nie. 
Spłonęła żywcem.  Czujesz się winna jej śmierci. Trafiłaś na terapię do szpitala 
psychiatrycznego. Wypierasz traumatyczne wspomnienia uciekając w świat fantazji. 
Masz urojenia  (wydaje ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od przerażającej 
rzeczywistości). Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Musisz namówić 
psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś opuścić oddział. 
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JOLANTA  (JASMINA ) 
 
Uciekłaś z domu w wieku 14 lat do swojego chłopaka. 
Myślałaś, że cię kocha, liczyłaś na to, że się tobą 
zaopiekuje, będziecie żyć długo i szczęśliwie − jak w bajce. 
On jednak okazał się podłym skurwysynem. Wywiózł cię 
na Bliski Wschód, gdzie zostałaś prostytutką. Codziennie 
musiałaś oddawać swoje ciało arabskim szejkom, którzy 
traktowali cię jak niewolnicę, bili, gwałcili. Ten koszmar 
trwał trzy lata. Udało ci się uciec i wrócić do Polski, ale nie 
potrafiłaś się odnaleźć. Trauma była zbyt silna. 
Próbowałaś popełnić samobójstwo i trafiłaś do szpitala. Z 
intensywnej terapii trafiłaś prosto na zamknięty oddział szpitala psychiatrycznego. 
Wypierasz traumatyczne wspomnienia uciekając w świat fantazji. Masz urojenia  
(wydaje ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od przerażającej rzeczywistości). Ale 
uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Musisz namówić psychologa i inne 
pacjentki, że to właśnie ty powinnaś opuścić oddział. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ANNA (KOPCIUSZEK ) 
 
Życie jest kurewskie. Wychowałaś się w patologicznej 
rodzinie. Ojciec i matka pili od rana do wieczora. W wieku 
16 lat uciekłaś z rodzinnego domu. Nie masz już rodziców, 
nie przyznajesz się do nich. Wszystkim mówisz, że nie 
żyją. Jesteś ambitna, skończyłaś studia i zaczęłaś pracę w 
wielkiej korporacji. Zrobiłaś karierę i dobrze zarabiasz. Nie 
można jednak odciąć się od przeszłości. Codzienne stresy 
w pracy tak bardzo cię wykańczały, że zaczęłaś sięgać do 
kieliszka. Jak twoi rodzice… Każdego wieczora 
wychodzisz do klubów nocnych i bawisz się z facetami do 
północy. Rano trzeba wstać do pracy. Pijasz absynt, zwany potocznie „zieloną 
wróżką”, a do tego jesteś zakupoholiczką. Twoją obsesją są buty, masz ich całą 
szafę. Zaburzenia i urojenia (wydawało ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od 
przerażającej rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na oddziale zamkniętym 
oddziału psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. 
Musisz namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś szpital 
psychiatryczny.  
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DOROTA (MERIDA) 
 
Nigdy nie dogadywałaś się z matką. Jeszcze gdy 
mieszkałaś z rodzicami wybuchały między wami potworne 
awantury. Ona chciała kontrolować każdy aspekt twojego 
życia, mówiła ci co masz robić, a ty się buntowałaś. 
Jednocześnie pragnęłaś jej akceptacji, lecz ona była dla 
ciebie zawsze surowa i oziębła. Może właśnie dlatego 
jesteś lesbijką i szukasz pocieszenia w ramionach kobiet. 
Od toksycznej matki odcięłaś się dopiero po wyjeździe na 
studia. Nie odwiedzałaś jej i nie dzwoniłaś. Gdy 
dowiedziałaś się, że umarła, a ciebie wówczas nie było 
przy jej łóżku, załamałaś się. Nie zdążyłaś się z nią pojednać. Wpadłaś w depresję, 
miałaś urojenia (wydawało ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od przerażającej 
rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na oddziale zamkniętym oddziału 
psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Musisz 
namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś opuścić szpital 
psychiatryczny. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PAWEŁ (MULAN) 
 
Od dziecka wiedziałeś, że jesteś inny. Zamiast bawić się z 
chłopakami w wojnę, biegać za piłką, bić się, wolałeś 
zabawę lalkami i przymierzać sukienki. Gdy dorosłeś było 
jeszcze gorzej. Miałeś ciało chłopca, ale czułeś się 
dziewczyną. Niepewny swojej tożsamości płciowej stałeś 
się w szkole pośmiewiskiem koleżanek i kolegów. Potem 
były szykany na studiach i w pracy. Z każdym dniem było 
coraz gorzej. To  doprowadziło cię do załamania 
nerwowego. Oprócz silnej depresji miałeś także urojenia 
(wydawało ci się, że jesteś księżniczką żeby uciec od 
przerażającej rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałeś na oddziale zamkniętym 
oddziału psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. 
Musisz namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś szpital 
psychiatryczny.  
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JUANITA (POCAHONTAS ) 
 
Pochodzisz z Peru i przyjechałaś do Polski na studia 
inżynierskie. Tak naprawdę przyjechałaś tutaj dla swojego 
chłopaka, którego poznałaś podczas jego podróży do 
Peru. Rodzina odradzała ci wyjazd, ale ty ich nie słuchałaś. 
Podążyłaś za głosem miłości. Jednak nie odnajdujesz się 
w polskiej rzeczywistości. Nie dogadujesz się ze swoimi 
kolegami i koleżankami ze studiów, masz problemy 
finansowe, trudno ci załatwić jakiekolwiek sprawy w 
urzędach. Ale  najgorsze jest to, że twój chłopak cię rzucił. 
Zostałaś sama, zupełnie sama w nowym miejscu. 
Przeżyłaś załamanie nerwowe. Depresja i urojenia (wydawało ci się, że jesteś 
księżniczką żeby uciec od przerażającej rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na 
oddziale zamkniętym oddziału psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą 
lepiej, chcesz wyjść. Musisz namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty 
powinnaś opuścić szpital psychiatryczny. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

RENATA (ROSZPUNKA ) 

 
Niegdyś miałaś piękne, długie, blond włosy. Byłaś z nich 
dumna. Wszystko zmieniło się po tym, gdy zdiagnozowali 
u ciebie raka. Dwa lata ciągłych chemioterapii 
spowodowały, że wszystkie włosy ci wypadły. Teraz nosisz 
na głowie chustę i wstydzisz się swojego wyglądu. Chociaż 
zostałaś wyleczona z raka, obawiasz się, że bez włosów, 
nie spodobasz się mężczyznom. To wbiło cię w niskie 
poczucie własnej wartości. Depresja, stany lękowe 
spowodowały i urojenia (wydawało ci się, że jesteś 
księżniczką żeby uciec od przerażającej rzeczywistości) 
sprawiły, że wylądowałaś na oddziale zamkniętym oddziału psychiatrycznego. Ale 
uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz wyjść. Musisz namówić psychologa i inne 
pacjentki, że to właśnie ty powinnaś szpital psychiatryczny. 
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SYLWIA (ŚNIEŻKA) 
 
Po raz pierwszy sięgnęłaś po narkotyki mając zaledwie 14 
lat. Zaczęło się od marihuany w gimnazjum palonej ze 
starszymi koleżankami. Potem było tylko gorzej. Wciągałaś 
ścieżki kokainy. Biały śnieg miło łaskotał twoje nozdrza, 
rozchodził się w ciele i czułaś się rewelacyjnie. Żeby 
zarobić na prochy zaczęłaś grać w filmach 
pornograficznych. Coraz większe dawki przyjmowanych 
narkotyków sprawiały, że doznawałaś zapaści. Pewnego 
dnia zabrało cię pogotowie, po jednym z ataków 
narkolepsji. Prawie zeszłaś z tego świata. Twój stan 
psychiczny, do których doszły urojenia (wydawało ci się, że jesteś księżniczką żeby 
uciec od przerażającej rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na oddziale 
zamkniętym oddziału psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą lepiej, chcesz 
wyjść. Musisz namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty powinnaś 
opuścić szpital psychiatryczny. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

KASIA (TIANA ) 

 
Nigdy nie byłaś ładna. Zazdrościłaś koleżankom ze szkoły 
ich urody i chłopaków, z którymi się umawiały. Nie 
zapraszano cię na imprezy i domówki. Przezywano cię 
„Żabą”. Żaden chłopak nie poprosił cię żebyś z nim poszła 
na studniówkę. Przesiedziałaś ją w domu. Myślałaś, że na 
studiach coś się zmieni. Nic z tego. Przydomek „Żaby” 
przylgnął do ciebie nawet tam. Studiujesz zoologię i 
zajmujesz się płazami, w tym żabami. Ironia losu! 
Wykluczona i samotna popadłaś w depresję. Stany lękowe 
spowodowały i urojenia (wydawało ci się, że jesteś 
księżniczką żeby uciec od przerażającej rzeczywistości) sprawiły, że wylądowałaś na 
oddziale zamkniętym oddziału psychiatrycznego. Ale uważasz, że już jest z tobą 
lepiej, chcesz wyjść. Musisz namówić psychologa i inne pacjentki, że to właśnie ty 
powinnaś szpital psychiatryczny. 
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