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Minęły 53 lata... 

Już nikt nie pamięta jak do tego doszło, ani kto to wszystko zaczął. Niektórzy 

powiadają, że to był przypadek, że ktoś nieopatrznie nacisnął nie ten przycisk. 

Inni mówią o wojnie jaka rozpętała się pomiędzy największymi mocarstwami. 

Wędrowni kaznodzieje zaś twierdzą, że zagłada przyszła z Niebios i jest karą, 

ze nasze grzechy. Prawda zaginęła gdzieś w mroku dziejów. Ale czy szukanie 

winnych ma jakikolwiek sens? Zagłada stała się faktem. 

 

W ciągu jednej nocy na naszym globie wyrosło tysiące atomowych grzybów. 

Tworzona przez tysiące lat ludzka cywilizacja przestała istnieć w ciągu 

zaledwie kilku godzin. Ogromne metropolie zdmuchnęło niczym domek z kart, 

pozostawiając tylko kikuty niegdysiejszej chwały. Dorobek kulturowy spłonął w 

wybuchach jądrowych, osiągnięcia nauki rozdarł atomowy podmuch, a wszelkie 

zasady moralne przykrył radioaktywny pył. 

 

Wróciliśmy do koczowniczego trybu życia. Jesteśmy nomadami 

przemieszczającymi się z miejsca na miejsce. Penetrujemy ruiny dawnych miast 

w poszukiwaniu żywności, lekarstw, broni, paliwa – wszystkiego co pozwoli nam 

przetrwać. Organizujemy się w gangi walczące ze sobą o to co pozostało z 

dawnych dni. I chociaż cywilizacja przestała istnieć, rasa ludzka nic się nie 

zmieniła. Nadal zabijamy z takim samym okrucieństwem i bezwzględnością, 

tylko nie dysponujemy bombami atomowymi jak nasi dziadowie.  

 

Promieniowanie radioaktywne przez pół wieku wyrządziło niewyobrażalne 

szkody. Wśród nowonarodzonych dzieci powstają mutacje. Niektóre objawiły się 

w deformacjach fizycznych inne spowodowały uaktywnienie dziwnych zdolności 

psychicznych. Nadal istnieją strefy skażenia radioaktywnego, gdzie długie 

przebywanie grozi napromieniowaniem.  

 

Nazywamy się Stalowe Szczury. Byliśmy jednym z największych gangów na 

zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Ameryki. A raczej tego co po nich 

zostało. Naszymi wrogami są Błyskawice. To oni zaatakowali nas i wypędzili z 

Los Angeles. Teraz wędrujemy na wschód. Silniki naszych motocykli huczą na 

autostradzie, pośród zrujnowanych miast i wypalonej ziemi. Szukamy nowego 

domu… 



 
 

 
 

WPROWADZENIE 
SZCZURY ZAGŁADY to larp w klimacie postapo znanym z licznych książek i filmów o tej 

tematyce. W świecie zrujnowanym przez wojnę atomową ludzie czerpią z resztek 

zniszczonej cywilizacji, starają się przetrwać na jej gruzach i przystosować do 

niesprzyjających warunków.  Podczas sesji gracze wcielą się w członków jednego z gangu 

motocyklowego. To okrutny świat i brutalna rzeczywistość, z którą przyjdzie im się 
zmierzyć. 
 
 

CEL GRY 
Larp nastawiony jest przede wszystkim na zabawę konwencją, pozwalającą graczom bawić 
się rolami, oraz na realizowanie indywidualnych celów. To nie wcale znaczy, że nie ma w nim 

miejsca na emocje, dylematy moralne i zadumę nad ludzką naturą. Duży nacisk położony 

jest na wątek lojalności wobec grupy. Czy w postapokaliptycznym świecie jest miejsce na 

przyjaźń, poczucie więzi? Czy liczy się tylko i wyłącznie przetrwanie jednostki? Na to i inne 

pytania gracze będą musieli sobie odpowiedzieć podczas sesji.    
 

 

SCENA 
Akcja larpa toczy się w bunkrze, w którym Stalowe Szczury ukryły się przed ścigającym ich 

gangiem Błyskawic. Pomieszczenie powinno być na tyle obszerne, żeby wszyscy gracze 

pomieścili się i mogli bez problemu rozmawiać ze sobą na osobności. Ważne jest zadbanie o 

odpowiedni wystrój upodabniając pomieszczenie do bunkra. To pozwoli graczom lepiej wczuć 
się w rolę.  
 
 

KOSTIUMY 

SZCZURY ZAGŁADY to larp bazujący przede wszystkim na klimacie. Niezbędne zatem jest 

przygotowanie niezbędnych strojów i charakteryzacja. Mogą to być wojskowe mundury 

polowe, stare łachy, czarne motocyklowe skóry. Wszystko zależy od inwencji twórczej 

graczy i kreacji postaci. Można również pomalować twarze w barwy maskujące, bądź 
zasymulować tatuaże.  
 

 



 
 

 
 

REKWIZYTY 

Rekwizyty w larpie nie mają znaczenia dla fabuły. Wykorzystywane są jako pomoc w 

mechanice gry i stanowią część scenografii  służąc do lepszego wczucia się w rolę. Warto 

wyposażyć graczy w różnego rodzaju broń ASG, maski gazowe, gogle i inny sprzęt wpisujący 
się w klimat larpa. 

Należy przygotować około 40 żetonów wyzwania, służące do kontrolowania ilości 
dostępnych wyzwań znajdujących się w posiadaniu gracza. Mogą to być kamyki, kostki, 

różnego rodzaju znaczniki. Każdy gracz zaczyna grę z jednym żetonem wyzwania (chyba, że 

dysponuje specjalną umiejętnością pozwalającą mu posiadać ich więcej). Po rzuceniu 

wyzwania gracz oddaje żeton wyzwania Larpmasterowi. 
Przed grą należy przygotować paski bibuły w pięciu kolorach: brązowy, czerwony, niebieski, 

zielony, biały, którymi gracze będą oznaczać swoją rangę w gangu.  
 

HIERARCHIA GANGU 
Struktura władzy w gangu Stalowych Szczurów jest mocno scentralizowana i oparta na 

hierarchii. Każdy członek gangu posiada rangę (stopień wojskowy), który określa jego 

miejsce w grupie. Rangi oznaczane są odpowiednimi kolorami. Do gry należy przygotować 
pięć kolorów bibuły i pociąć je na paski. Każdy gracz przewiązuje pasek na ramieniu w 

celu identyfikacji jego rangi w gangu.  

• Generał – stoi najwyżej w hierarchii. To przywódca i szef gangu. Wydaje rozkazy i 

podejmuje ważne decyzje. Podlegają mu wszyscy członkowie gangu. Generałem 

zawsze może być tylko 1 osoba. Kolor bibuły: brązowy. 

• Kapitanowie – najwyżsi rangą oficerowie w gangu. Podlegają bezpośrednio pod 

generała i nadzorują kadrę oficerską. Zajmują się organizacją na najwyższym 

stopniu dowodzenia. Zazwyczaj jest ich 2-3. Kolor bibuły: czerwony. 

• Porucznicy – średni szczebel dowodzenia. Podlegają pod kapitanów i nadzorują 

zwykłych żołnierzy i cywilów. Dbają o porządek w szeregach gangu i wydają 

bezpośrednie rozkazy. Zazwyczaj jest ich 5-7. Kolor bibuły: niebieski. 

• Żołnierze – członkowie gangu mający prawo nosić broń i uczestniczący w walkach. 

To podstawowa siła Stalowych Szczurów. Podlegają oficerom i wypełniają ich 

rozkazy. Zazwyczaj jest ich 9-15. Kolor bibuły: zielony. 

• Cywile – członkowie gangu stojący najniżej w hierarchii. Nie uczestniczą w akcjach 

zaczepnych, ale mają prawo do noszenia broni. Podlegają rozkazom wszystkim 
wojskowym. Zazwyczaj jest ich 3-7. Kolor bibuły: biały.    

Awansować na wyższy stopień można tylko i wyłącznie w wyniku wygranego pojedynku. 
Degradacja na niższy stopień następuje tylko i wyłącznie w wyniku przegranego 

pojedynku.  Gdy członek gangu pokona kogoś stojącego wyżej w hierarchii zdobywa jego 

rangę i zmienia kolor opaski na ramieniu. Przegrany przejmuje rangę zwycięzcy i 



 
 

 
 

zmienia kolor opaski na ramieniu. Gdy członek gangu pokona kogoś stojącego niżej w 

hierarchii, rangi pozostają bez zmian. 
 

WYZWANIA 
W Stalowych Szczurach liczy się przede wszystkim siła. Dlatego wszystkie konflikty w gangu 

rozstrzygane są w pojedynkach.  

• Każdy członek gangu ma prawo wyzwać innego członka gangu na pojedynek.  

• Gracz rzucający wyzwanie oddaje Larpmasterowi żeton wyzwania i wskazuje kogo 

zamierza wyzwać.  
• Wyzwania nie wolno odrzucić. Jest to równoznaczne z okryciem się hańbą, uznaniem 

za tchórza i wyrzuceniem z gangu.  

• Każdy gracz na początku zaczyna grę z 1 żetonem wyzwania, chyba że postać posiada 

zdolność specjalną zwiększającą tą liczbę.  
• Żetony wyzwania nie mogą zostać przekazywane, chyba że postać posiada zdolność 

specjalną pozwalającą mu to robić. 
 

POJEDYNEK 
• Walka odbywa się zawsze odbywa się jeden na jeden. 

• Mechanika walki to klasyczna gra: kamień – papier – nożyce.  

• Gra się do 3 wygranych. 

• Modyfikatory: generał +3, kapitan +2, porucznik +1, żołnierz 0, cywil 0. 

Modyfikatory się znoszą. I tak na przykład, gdy kapitan (+2), pojedynkuje się z 

porucznikiem (+1) to na początku walki jest 1:0 dla kapitana. Natomiast, gdy żołnierz 

(0) pojedynkuje się z generałem (+3), to automatycznie przegrywa 0:3.  

• Pojedynek nigdy nie kończy się śmiercią pokonanego, a jedynie powierzchownymi 

ranami. 

• Po skończonej walce pokonany idzie „lizać rany”, a zwycięzca cieszy się należytym 

szacunkiem i zdobytą rangą. 
• Dla uatrakcyjnienia widowiska walczący mogą odgrywać pojedynek zgodnie z 

uzyskanym wynikiem używają gumowych noży treningowych.  
 

ZDOLNOSCI SPECJALNE 

Każda z postaci ma przyporządkowaną jedną zdolność specjalną pozwalającą jej na 

wykonywanie wyjątkowych akcji, często pozwalających na ominięcie zasad mechaniki. Należy 
pamiętać, że zawsze zasady zdolności specjalnych są nadrzędne do zasad mechaniki.  
 



 
 

 
 

BRIEFING 
Podczas briefingu ogólnego Larpmaster powinien wprowadzić graczy w klimat larpa. Najlepiej 

żeby przeczytał wstęp, lub opowiedział własnymi słowami o zagładzie, która miejsce 53 lata 

temu, o zrujnowanym świecie i gangach próbujących w nim przeżyć. Następnie należy 
nakreślić sytuację obecną. Gang Stalowych Szczurów został wygnany z Los Angeles i ruszył 
na wschód w poszukiwaniu nowego domu. Niestety, nie wiadomo dlaczego Błyskawice ich 

nadal ścigają. Generał gangu zarządził ukrycie się w bunkrze, do czasu oddalenia się pogoni.  

Następnie Larpmaster powinien wyjaśnić mechanikę wyzwań, pojedynków i awansowania na 

wyższy szczebel w hierarchii gangu. 

Podczas briefingu indywidualnego gracze otrzymują role, przynależne im żetony wyzwań i 
opaskę z bibuły określające rangę, którą powinni zawiązać na ramieniu w widocznym 

miejscu. To również czas na indywidualne pytania i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.  
 
  

PRZEBIEG GRY 

Larp cały czas toczy się w jednym pomieszczeniu, w bunkrze i polega przede wszystkim na 

interakcja pomiędzy członkami gangu. W trakcie gry pojawiają się wydarzenia, które 

zmieniają diametralnie sytuację.  
Pierwsze z nich to wydarzenia chronologiczne. Tworzą pewną fabułę, ale Larpmaster może 

je dowolnie je zmieniać, lub dodawać inne, zgodnie z własną koncepcją scenariusza. 

• Tajemnicze helikoptery – nad bunkrem przelatuje eskadra śmigłowców bojowych lub 

innego rodzaju pojazdów latających z Zakazanego Miasta. Gracze powinni mieć 
świadomość, że to zaawansowana technologia, nie znana od czasów zagłady. Od 

dobrych pięćdziesięciu lat nie widziano samolotu. Larpmaster może włączyć nagranie 

dźwięków śmigieł helikopterów lub silników odrzutowych. Równocześnie może 

pojawić się dźwięk alarmu rozbrzmiewający głośno w całym bunkrze. Po pewnym 

czasie helikoptery odlatują, a gracze pozostają w niepewności czy przypadkiem nie 

dostrzeżono z powietrza ich pozycji. Powinni również zastanawiać się skąd wzięły 
się tego typu pojazdy (ok. 15-20 minut po rozpoczęciu larpa). 

• Ponowny przelot helikopterów – należy powtórzyć poprzednie wydarzenie. Tym razem 

gracze otrzymują informacje, że pojazdy latające krążą nad bunkrem jakby czegoś 
wypatrywały (ok. 25-30 minut po rozpoczęciu larpa). 

• Atak Błyskawic – gang Błyskawic dokonuje ataku na bunkier. Najpierw słychać ryk 

motorów, potem rozlegają się strzały i huk granatów. Larpmaster może przygotować 
odpowiednią oprawę dźwiękową. Rozpoczyna się strzelanina, którą gracze mogą 
chcieć widowiskowo odegrać. Trzech lub czterech członków gangu może odnieść 
niegroźne rany podczas potyczki. Larpmaster powinien wskazać tych najbliżej 



 
 

 
 

wejścia do bunkra. Niespodziewanie Błyskawice wycofują się (ok. 45-50 minut po 

rozpoczęciu larpa). 

• Wojsko Zakazanego Miasta – nagle słychać ryk silników pojazdów opancerzonych i na 

horyzoncie pojawiają się wojska Zakazanego Miasta. Gracze powinni mieć 
świadomość, że przed bunkrem stoi doskonale wyposażona armia dysponująca 
dziesiątkami czołgów, śmigłowcami bojowymi, ponad tysiącem żołnierzy w 

specjalnych pancerzach i bronią o wiele lepszą niż ta posiadana przez Stalowe 

Szczury. To oni wystraszyli Błyskawice (ok. 55-60 minut po rozpoczęciu larpa). 

• Spotkanie – dowódca tajemniczych wojsk prosi generała Stalowych Szczurów żeby 

wyszedł z nim porozmawiać. Jeśli generał będzie bał się wyjść na zewnątrz, należy 
zagrozić zbombardowaniem bunkra. Gracze powinni wiedzieć, że w konfrontacji 

militarnej nie mają żadnych szans. Na zewnątrz generał dowiaduje się, że 

tajemnicze wojsko przybyło tutaj po mesjasza. Otrzymuje ultimatum, że jeśli w 

ciągu kwadransa nie wyda im mesjasza to zmasakrują cały gang (ok. 65-70 minut po 

rozpoczęciu larpa). 

• Negocjacje – po kwadransie dowódca wojsk z Zakazanego Miasta ponownie wzywa 

generała Stalowych Szczurów. Zdradza mu z kim mają do czynienia jeśli jeszcze 

generał się o tym nie dowiedział. Jeśli gang dostarczy im mesjasza wojsko odchodzi. 

Generał może też wynegocjować dodatkowy kwadrans. Stalowe Szczury otrzymują 
również informacje o szpiegu z Zakazanego Miasta, który znajduje się w ich 

szeregach. Dowódca wojsk Zakazanego Miasta żąda, żeby ich człowiek wyszedł 
razem z mesjaszem w stanie nienaruszonym  (95-100 minut po rozpoczęciu larpa). 

• Odejście wojsk – wojsko Zakazanego Miasta odchodzi jeśli z bunkra wyjdzie mesjasz 

i ich szpieg. Nawet jeśli wywiadowca pomylił się, lub mesjasz opuścił wcześniej 

szeregi Stalowych Szczurów, wojsko odchodzi. Pozostaje tylko w wypadku 

stanowczej odmowy wydania mesjasz i szpiega. Wówczas rozpoczyna się 
bombardowanie i ostrzał, w wyniku którego giną po kolei członkowie gangu. Trwa tak 

długo, aż gang nie zdecyduje się wydać mesjasza i szpiega, lub nie zginie ostatni z 

członków Stalowych Szczurów (105-110 minut po rozpoczęciu larpa). 

• Powrót Błyskawic – po wycofaniu się wojsk Zakazanego Miasta wracają Błyskawice 

żeby dokończyć dzieła zniszczenia. Rozpoczyna się ponowny atak, w wyniku którego 

kilku członków gangu może zostać rannych. Gracze powinni dostać informację, że 

Błyskawice mają przewagę liczebną i ich zwycięstwo jest tylko kwestią czasu. 

Stalowe Szczury znalazły się w pułapce, z której nie ma ucieczki (125-130 minut po 

rozpoczęciu larpa). 

• Oferta – Błyskawice wstrzymują ogień i ich szef prosi generała Stalowych Szczurów 

na rozmowę. Przedstawia mu ofertę. Przeżyje każdy z członków gangu, który 

wyjdzie z bunkra, złoży broń i przyłączy się do Błyskawic. Ci, którzy zostaną żeby 

walczyć zostaną zabici. Gracze indywidualnie podejmują decyzje (135-140 minut po 

rozpoczęciu larpa). 



 
 

 
 

• Egzekucja – Larpmaster powinien zaprosić do środka tych, którzy zdecydowali się 
wyjść i przyłączyć do gangu Błyskawic, żeby obejrzeli zakończenie larpa. Do bunkra 

zostają wrzucone granaty i giną wszyscy, którzy zdecydowali się pozostać. 
Larpmaster informuje, że szef Błyskawic rozkazał wrzucić granaty byłym członkom 

gangu Stalowych Szczurów. W ten sposób zamordowali swoich byłych towarzyszy 

broni (145-150 minut po rozpoczęciu larpa). 

Drugim rodzajem wydarzeń są te nie związane są z chronologią fabularną, a z tym co zrobią 
gracze.  

• Napromieniowanie – gdy jakiś członek gangu zostanie napromieniowany przez 5 minut 

odczuwa zawroty głowy i ogólne osłabienie. Larpmaster powinien zasugerować 
graczowi odpowiednie odgrywanie napromieniowania. Kilkukrotne napromieniowanie 

tej samej osoby może przynieść śmiertelny skutek.   

• Ucieczka z bunkra – niektórzy z członków gangu po wypełnieniu misji, będę chcieli 

opuścić bunkier. Mają taką możliwość. W bunkrze jest tajne wyjście prowadzące na 

zewnątrz. Jeśli gracz lub gracze zdecydują się na wyjście z bunkra, Larpmaster 

wyprowadza ich po prostu poza teren gry. 

• Inne sytuacje – wyobraźnia graczy przewyższa zawsze to co zostanie wymyślone w 

scenariuszu. Dlatego Larpmaster powinien być gotowy na improwizacje i odpowiednie 

sterowanie grą.    
 

DEBRIEFING 
Podczas debriefingu Larpmaster wyjaśnia wszystkie wątki, wskazuje ukryte tożsamości 
bohaterów jeśli nie wyszło to w czasie gry. Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na 

ostatnią scenę, w której giną ci, którzy zdecydowali się pozostać wierni  Stalowym 

Szczurom. Zostają zbici przez byłych towarzyszy broni, którzy zdecydowali się zdradzić 
gang. Jest to przyczynek do dyskusji o lojalności, wyborach moralnych i o cenie jaką czasami 

trzeba zapłacić za przeżycie.   
 

ROLE 
„Szczury Zagłady” to larp napisany dla minimum 20 graczy. Otrzymują oni 20 pierwszych 

ról przedstawionych poniżej. Dla 25 graczy należy rozdać 25 ról przedstawionych poniżej. 

Analogicznie dla 30. graczy Każda piątka tworzy oddzielny wątek i brak jednej roli zakłóci 

równowagę. Gdy zbierze się inna liczba osób można pojedynczo przydzielić role: Ikara, Tanka 

i Berserkera. Te role nie są bezpośrednio umocowane w wątkach. Mogą być zarówno 

męskie, jak i żeńskie.    
 
 
 



 
 

 
 

SHEOL (generał) 
Walka jest istotą twojego życia, Jesteś niebezpieczny i bezwzględny. Inaczej byś nie 

przeżył w tym okrutnym postapokaliptycznym świecie. Niewielu dorównuje ci w walce. 

Ogarnąłeś tych wszystkich ludzi, zorganizowałeś ich i zostałeś ich szefem. Ale nie wiesz 

dokładnie na kogo możesz liczyć. Na pewno twoim sprzymierzeńcem jest Czarna, którą 

kiedyś znalazłeś w rynsztoku i zaopiekowałeś się nią. Traktujesz ją jak młodszą siostrę. 

Ostatnio zwróciłeś uwagę na młodą dziewczynę o imieniu Samanta. Podoba ci się i 

pragniesz żeby została twoją kobietą. Ale jej ojcem jest Łuska – człowiek, którego 

zdegradowałeś po tym gdy stracił cały pluton w walce z Błyskawicami. Nadal jesteś za to na 

niego wściekły. 
Cele:  

+ utrzymać pozycję generała 
+ zdobyć względy Samanty 

Autorytet – raz podczas gry możesz odrzucić wyzwanie bez żadnych konsekwencji.  
 

CZARNA (kapitan) 
Dwa lata temu przystąpiłaś do gangu Stalowych Szczurów, po tym jak Sheol znalazł cię w 

rynsztoku. Traktuje cię jak młodszą siostrę i opiekuje się tobą. Odwdzięczasz mu się 

bezwzględną lojalnością. Martwisz się, bo ostatnio wypatruje oczy za Samantą. Wiesz, że 

dziewczyna nic do niego nie czuje, a po prostu szuka tylko protektora. Jej ojciec Łuska, 

został niedawno zdegradowany do rangi cywila. Wpadł w pułapkę zastawioną przez gang 

Błyskawic i stracił cały pluton. To nie była jego wina. Lubisz go o pragniesz żeby odzyskał 
stopień oficera. Wkurza cię Kain, z przerostem własnego ego.  
Cele:  

+ ochronić Sheola. 

+ pomóc Łusce zostać oficerem gangu. 

Stul pysk – za każdym razem gdy kogoś wyzywasz masz +1 do pojedynku. 

 

KAIN (kapitan) 

Zabiłeś swojego brata. Stąd ta ksywa. Nie wstydzisz się tego. Co więcej chwalisz się tym. 

Jesteś ambitny i bezwzględny. Twoim największym pragnieniem jest zostać generałem w 

gangu Starowych Szczurów.  Sheol się do tego nie nadaje. Władza to jedyne czego 

pożądasz i zrobisz wszystko żeby ją zdobyć. No prawie jedyna. Niedawno w głowie 

zawróciła ci niejaka Samanta. Chyba też jej się podobasz. Bardzo byś chciał żeby została 
twoją kobietą. Utrzymujesz dobre relacje z jej ojcem – Łuską. Masz nadzieję, że to ci 

pomoże ją zdobyć. Wkurza cię ta idiotka − Czarna, która jest prawą ręką Sheola. 
Cele:  

+ zdobyć pozycję generała. 
+ zdobyć względy Samanty 

Amok –  automatycznie masz +1 w pojedynku z generałem. 



 
 

 
 

SAMANTA (cywil) 

Trafiłaś do gangu Stalowych Szczurów wraz ze swoim ojcem – Łuską. Niestety niedawno 

został zdegradowany z rangi oficera na cywila za to, że stracił cały pluton w walce z 

Błyskawicami. Nie umiesz walczyć i musisz pozyskać wysoko postawionego protektora. Czyli 

zostać jego kobietą. Zastanawiasz się pomiędzy Sheolem, a Kainem. Obaj się tobą 
interesują. Nie możesz jednak grać na dwa fronty i wreszcie musisz wybrać. Twój ojciec 

pragnie odzyskać rangę oficera, ale wiesz że jest już za stary na walkę. Boisz się, że 

stracisz go podczas jakiejś bitwy. Próbujesz mu wyperswadować wszelkie próby odzyskania 

dawnej pozycji. 

Cele:  

+ zdobyć protektora. 

+ prawić żeby Łuska pozostał cywilem 

Kusicielka – raz podczas gry możesz dodać +2 do dowolnego pojedynku.  

 

ŁUSKA (cywil) 

Do niedawna byłeś żołnierzem Stalowych Szczurów. Jednym z najbardziej zaufanych ludzi 

Sheola. Miałeś pozycję porucznika. Niestety podczas walk z gangiem Błyskawic straciłeś 
cały pluton. To nie była twoja wina. Zastawili na was pułapkę. Wściekły Sheol zdegradował 
ciebie do roli cywila. Pragniesz odzyskać rangę oficera w gangu nie tylko ze względu na 

ambicję, ale również córki Samanty, która czuje się teraz niepewnie. Sheol cały czas jest 

na ciebie zły. W twój powrót do kadry oficerskiej wierzy Czarna, która zawsze była wobec 

ciebie w porządku i Kain, z którym utrzymujesz dobre relacje.  

Cele:  

+ odzyskać pozycję oficera (porucznik, kapitan, generał) 
+ zapewnić córce bezpieczeństwo w gangu 

Snajper - zaczynasz grę z dwoma żetonami wyzwań. 
 

CARMEN (porucznik) 

Jesteś dzika, nieokiełznana i niebezpieczna. Wielu facetów już się o tym przekonało. 

Uwielbiasz dobrą walkę i nigdy nie cofasz się przed sięganiem po to czego pragniesz. A 

pragniesz zostać kapitanem. Traktujesz facetów przedmiotowo. Bawisz się nimi i rzucasz. 

Niedawno spotkało to Młodego. Bidny idiota myślał, że się w nim zakochałaś. Nadal nie daje 

ci spokoju i łazi za tobą. Teraz jesteś ze Snakem. Ale i jego porzucić jak już wykorzystasz 

do zdobycia rangi kapitana. Niedawno do gangu dołączył Hammer. Znasz go z dawnych 

czasów. To nawiedzony łowca mutantów, niebezpieczny, ale w porządku gość. Na pewno 

przyda się w gangu. 

Cele:  

+ zdobyć rangę kapitana 

+ pozbyć się Młodego 

Podwójne uderzenie – zaczynasz grę z dwoma żetonami wyzwań. 



 
 

 
 

MŁODY (żołnierz) 

Jak ona mogła to tobie zrobić? Porzuciła cię. A wydawało się , że ciebie kocha. Porucznik 

Carmen to piękna kobieta, z którą wiązałeś przyszłość. Teraz twoje życie rozpadło się 

jak domek z kart. A ona związała się ze Snakem. To skurwysyn jakich mało nawet w 

świecie zniszczonym przez wojnę atomową. Przy życiu trzyma cię tylko nienawiść. Chcesz 

żeby suka cierpiała. Od jakiegoś czasu dobrze czujesz się w towarzystwie Christine, ale 

ona szybko się od ciebie oddala jakby się obawiała, że wyrządzi ci krzywdę samą swoją 

obecnością. Ostatnio do gangu dołączył Hammer. Nawiedzony i niebezpieczny gość, ale 

chyba ciebie polubił. Natomiast krzywo patrzy się na Snake. To dobrze. 
Cele:  

+ zemścić się na Carmen 

+ dowiedzieć się co dzieje się z Christine 

Nienawiść – podczas pojedynku z Carmen masz +1.  
 

CHRISTINE (żołnierz) 

Tajemnicza z ciebie kobieta. Zawsze wędrujesz sama, tylko z parą pistoletów zatkniętych 

za paskiem. Ale rzadko ich używasz bo wszyscy ciebie unikają. Przebywając dłużej w 

twoim towarzystwie ludzie zaczynają odczuwać zawroty głowy i nudności jak po 

napromieniowaniu radioaktywnym. Nie wiesz dlaczego tak się dzieje. Chciałabyś się tego 

dowiedzieć. Dołączyłaś do Stalowych Szczurów, bo masz już dosyć samotności. Polubiłaś 
Młodego i Snake, chociaż ci dwaj za sobą nie przepadają. Obaj są zauroczeni Carmen, 

która traktuje ich podmiotowo. Nie podoba ci się to.  

Cele: 

+ dowiedzieć się kim jesteś 
+  pozostać w gangu Stalowych Szczurów 

Napromieniowanie – gdy przebywasz z kimś dłużej niż 3 minuty, zostaje napromieniowany 

(zgłoś to Larpmasterowi) 
 

SNAKE (żołnierz) 

Jesteś wyrachowanym skurwysynem. Tak przynajmniej mówiła o tobie matka. Zawsze 

trzymasz z tymi, od których możesz coś dostać. Ostatnio wdałeś się w romans z porucznik 

Carmen. Zostawiła dla ciebie Młodego. Jak w ogóle mogła być z takim ciamajdą i 

niedołęgą? Nie kochasz Carmen, ale trzymasz się jej, bo jest wysoko w hierarchii gangu. A 

może będzie jeszcze wyżej? Polubiłeś Christine, co dziwne, bo ty nikogo nie lubisz. Ale ona 

od ciebie ucieka oddala jakby się obawiała, że wyrządzi ci krzywdę samą swoją 

obecnością. Niedawno do gangu dołączył Hammer. Nie podoba ci się ten typ.  

Cele:  

+ pomóc Carmen zdobyć rangę kapitana 
+ dowiedzieć się co dzieje się z Christine 

Oszust – raz podczas gry możesz dodać +1 w dowolnej fazie pojedynku. 



 
 

 
 

HAMMER (cywil) 

Mutanty są wszędzie! Ich zabijanie stało się twoim życiowym celem. Tropisz te plugastwa i 

wysyłasz na tamten świat. Niech ścierwa zdychają. Nie uznajesz ich prawa do życia. Świat 

oszalał, świat się stoczył, ale ty go uratujesz, oczyścisz… tak, oczyścisz. To twoja misja. 

Trafiłeś do Stalowych Szczurów w poszukiwaniu mutanta, który powoduje śmierć ludzi w 

wyniku napromieniowania. Musisz go odnaleźć i zniszczyć. W gangu spotkałeś swoją dawną 

znajomą Carmen. Nie podoba ci się jej nowy facet Snake. Chciałbyś go wyeliminować z jej 

życia. Polubiłeś za to Młodego. Jest w nim czystość i światło.  

Cele: 

+ odnalezienie mutanta i zabicie go 

+ odsunięcie Snake’a od Carmen  

Podwójne uderzenie – wygrywając pojedynek automatycznie zabijasz swojego przeciwnika 

jeśli jest mutantem. 
 

LUCJUSZ (porucznik) 

Podwładni cię uwielbiają. Wymagasz posłuszeństwa ale nigdy nie karzesz nikogo 

niesłusznie. Członkowie gangu wierzą w twój osąd. Żołnierze poszliby za tobą w ogień. Nie 

tak jak za innymi porucznikami, jak choćby niejaką Adelajdą. Jest zamknięta w sobie, 

opryskliwa i źle traktuje żołnierzy. Najchętniej widziałbyś w roli porucznika posłusznego 

Peryklesa, albo jeszcze lepiej – Xaviera. Ufasz mu jak bratu. Niestety jego przybrana córka 

– Furia, która niedawno została żołnierzem jest nieokiełznana i gwałtowana. Nienawidzi 

Błyskawic i rwie się do walki z nimi. Musisz ją jakoś okiełznać i przemówić do rozsądku. 

Cel:  

+ namówić Xaviera żeby został porucznikiem 

+ okiełznać Furię 

Pozytywna energia – raz podczas gry możesz oddać komuś innemu żeton wyzwania. 

 

ADELAJDA (porucznik) 

Życie cię nie oszczędzało. Szybko straciłaś rodziców i zostałaś oddana do sierocińca, a 

tam robiono z tobą straszne rzeczy. Jesteś nieufna, opryskliwa i najlepiej żeby się do 

ciebie nie zbliżać na odległość kija. Źle traktujesz swoich żołnierzy, ale przecież życie to 

cierpienie i powinni się tego nauczyć. Rozumie to Furia, której pomogłaś zdobyć rangę 

żołnierza i jest ci za to wdzięczna, oraz Perykles, bez słowa sprzeciwu wykonujący 
wszystkie twoje rozkazy. Takich ludzi szanujesz. Uwzięłaś się natomiast na niejakiego 

Xaviera. Chroni go porucznik Lucjusz – zwykła ciota i mięczak. Pragniesz doprowadzić do 

jego degradacji i wynieść na stopień oficerski, któregoś ze swoich pupilów.    

Cel:  

+ doprowadzić do degradacji porucznika Lucjusza 

+ doprowadzić do tego żeby Furia lub Perykles zdobyli rangę oficera 

Nienawiść do podwładnych – masz +1 do pojedynku z żołnierzami i -1 z oficerami. 



 
 

 
 

XAVIER (żołnierz) 

Jesteś  doświadczonym żołnierzem, weteranem wielu wojen gangów. Doskonale posługujesz 

się wszelaką bronią, a twoje doświadczenie w walce jest cenne dla Stalowych Szczurów. 

Docenia cię porucznik Lucjusz, który dla żołnierzy jest jak ojciec. Uważasz, że byłby 
świetnym kapitanem. Natomiast porucznik Adelajda to wredna suka, która się na ciebie 

uwzięła. Ostatnio żołnierzem gangu została Furia, córka twojego najlepszego przyjaciela, 

który dziesięć lat temu został podstępem zamordowany przez Błyskawice. Od tamtej pory 

zastępujesz jej ojca. Niedawno żołnierzem został też Perykles. Gdzieś wcześniej go już 
spotkałeś ale nie możesz sobie przypomnieć gdzie? Wiesz, że było to podczas jakiś walk.  

Cel:  

+ doprowadzić do degradacji porucznik Adelajdy 

+ namówić Lucjusza, żeby został kapitanem 

Weteran – nie możesz być wyzywany przez żołnierzy. 

 

FURIA (żołnierz) 

Dopiero niedawno zostałaś żołnierzem. Uzyskałaś to przede wszystkim dzięki niezwykłej 

zadziorności, hartowi ducha oraz wstawiennictwu porucznik Adelajdy. W walce jesteś jak 

huragan, jak wezbrane morze, jak furia. Dziesięć lat temu straciłaś ojca, który podstępem 

został zamordowany przez Błyskawice. Od tamtej pory ojca zastępuje ci jego najlepszy 

przyjaciel – Xavier. To dobry żołnierz i dobry opiekun. Ale teraz sama decydujesz o własnym 

losie. Jedyne czego pragniesz to zemsty na Błyskawicach. Wkurwiło cię zatem, gdy 

dowiedziałaś się, że w szeregach Stalowych Szczurów ukrywa się szpieg Błyskawic.  

Cel:  

+ wykryć szpiega Błyskawic i donieść o tym generałowi. 

+ wygrać przynajmniej jeden pojedynek 

Analiza – raz podczas gry możesz wskazać Larpmasterowi danego gracz i spytać czy jest 

szpiegiem gangu Błyskawic. Otrzymasz odpowiedź tak lub nie. 

 

PERYKLES (żołnierz) 

Tak naprawdę jesteś szpiegiem gangu Błyskawic. Twoim zadaniem jest namieszać w 

szeregach wroga, siać dezinformacje, doprowadzić do zamętu. Ale twoim głównym celem 

jest generał Sheol. To charyzmatyczny przywódca, który trzyma cały gang w ryzach. Musisz 

doprowadzić do jego obalenia. Ale nie możesz tego zrobić osobiście. Udajesz posłusznego 

żołnierza i dzięki temu jesteś lubiany przez poruczników Lucjusza i Adelajdę. Ufają tobie i 

możesz to wykorzystać. Za to Xavier dziwnie ci się przygląda. Podczas walk gangów w Los 

Angeles i staliście po przeciwnych stronach. Boisz się, że ciebie rozpozna.   

Cel:  

+ doprowadzić do degradacji generała Sheola 

+ pozbyć się Xaviera 

Knucie – raz podczas gry możesz oddać komuś innemu żeton wyzwania 



 
 

 
 

ROSE (żołnierz) 

Nie wiesz kim tak naprawdę jesteś. Od zawsze działy się z tobą dziwne rzeczy. Potrafiłaś 
przesuwać przedmioty za pomocą woli, czytałaś w ludzkich umysłach, jak również 
przepowiadałaś przyszłość. Mówią, że to dar boży, a ty jesteś błogosławiona. Ukrywasz 

się przed złymi ludźmi, którzy chcą wykorzystać twoje zdolności. W gangu znalazłaś 
spokój. Twoją przyjaciółką jest Aronia, który się tobą opiekuje. Wiesz jednak, że za tobą 

zostali wysłani różni ludzie, którzy mają cię pochwycić lub zabić.  
Cel:  

+ uniknąć śmierci z rąk płatnego zabójcy 

+ znaleźć kogoś kto cię wyprowadzi w bezpieczne miejsce 

Cofnięcie czasu – raz w ciągu gry w dowolnym momencie możesz cofnąć czas o 30 sekund. 

Zgłoś Larpmaterowi wydarzenie, które chcesz cofnąć. 
 

MALACHIASZ (porucznik) 

Jesteś najstarszym członkiem gangu. Przez długie lata byłeś wędrownym kaznodzieją, ale 

pewnego dnia ukazał ci się anioł i kazał dołączyć do Stalowych Szczurów. Wśród nich 

znajduje się mesjasz, który przywróci nadzieję. Poznasz go cudach jakich dokonuje, oraz 

po tym, że towarzyszą mu przez całe życie niezwykłości. Musisz go uchronić przed płatnym 

zabójcą i bezpiecznie stąd wyciągnąć. W gangu spotkałeś Aronię, którą kiedyś namówiłeś 
do odejścia od męża i przystąpienia do twojej sekty. Ale ta grzesznica sektę też opuściła.  
Cel:  

+ odnaleźć mesjasza i namówić go do opuszczenia gangu (jeśli to ci się uda zgłoś ten fakt 

Larpmasterowi) 

+ wykryć płatnego zabójcę, który dostał zlecenie na mesjasza 

Słuszny gniew – raz podczas gry możesz przerwać dowolny pojedynek. 

 

KEVIN (żołnierz) 

Ci biedacy nie wiedzą wszystkiego. Tak naprawdę cywilizacja nie upadła. Daleko w górach 

znajduje się Zakazane Miasto, do którego wstęp mają nieliczni. Pod kopułą wolną od 

promieniowania żyją ludzie. Technologia jest na wysokim poziomie, a budynki wznoszą się 

ku niebu. Ale miejsca jest dla niewielu. Zostałeś wysłany z misją do tych barbarzyńców, 

żeby znaleźć mesjasza dysponującego tajemniczą mocą. Masz go zabrać do Zakazanego 

Miasta. Żywego lub martwego. Wiesz jednak, że jest tutaj szpieg Błyskawic, który też chce 

odnaleźć mesjasza i wyprowadzić go stąd. 

Cel:  

+ odnaleźć mesjasza, namówić go do porzucenia gangu i odejścia  do Zakazanego Miasta 

(jeśli to ci się uda zgłoś ten fakt Larpmasterowi) 

+ wykryć szpiega Błyskawic, który szuka mesjasza 

Wspomożenie technologiczne – raz w ciągu gry możesz wpłynąć na dowolny pojedynek 

przyznając jednej ze stron +2. 



 
 

 
 

JOHN (żołnierz) 

Jesteś płatnym mordercą. Masz odnaleźć i zlikwidować mesjasza, dysponującego 

niezwykłymi zdolnościami. Ślad zaprowadził cię do Stalowych Szczurów. Wkupiłeś się w ich 

łaski i uważnie obserwujesz. Jak zauważysz u kogoś niezwykłe zdolności, bądź usłyszysz, 

że wcześniej działo się z nim coś niezwykłego to znaczy, że odnalazłeś swój cel. A potem 

wystarczy już tylko rzucić wyzwanie. Jest tutaj Aronia – twoja była żona, która od ciebie 

odeszła, za sprawą nauk jakiegoś wędrownego kaznodziei. Trafiła do sekty. Minęły lata a 
twoje uczucie nie wygasło. Nadal ją kochasz i chcesz żeby była z tobą.  

Cel:  

+ zlikwidować mesjasza 

+ namówić Aronię żeby opuściła z tobą gang (jeśli to ci się uda zgłoś ten fakt 

Larpmasterowi)  

Zabójca – wygrywając pojedynek automatycznie zabijasz swojego przeciwnika.  
 

ARONIA (porucznik) 

Od roku należysz do gangu Stalowych Szczurów, a wcześniej byłaś najlepszym żołnierzem 

Błyskawic. Do Stalowych Szczurów wysłano cię żebyś odnalazła mesjasza dysponującego 

niezwykłymi zdolnościami i doprowadziła go do Błyskawic. Niedawno do gangu dołączyli dwaj 

mężczyźni: twój mąż – John, od którego odeszłaś do sekty, i Malachiasz, kaznodzieja , 

który cię do tego namówił. Sektę porzuciłaś, gdy zrozumiałaś, że popełniłaś błąd. Ale nie 

wróciłaś już do męża. Przyjaźnisz się z Rose, którą traktujesz jak młodszą siostrę.  
Cel:  

+ odnaleźć mesjasza i namówić go do opuszczenia gangu (jeśli to ci się uda zgłoś ten fakt 

Larpmasterowi) 

+ zemścić się na Malachiaszu 

Szpiegostwo – raz podczas gry możesz wskazać Larpmasterowi danego gracza i spytać czy 

jest mesjaszem. Otrzymasz odpowiedź tak lub nie. 
 

KRONOS (cywil) 

Pochodzisz z Zakazanego Miasta, gdzie wstęp mają nieliczni. Pod kopułą wolną od 

promieniowania żyją ludzie, gdzie technologia jest na wysokim poziomie. Panuje tam jednak 

system totalitarny. Stanąłeś na czele rewolucji, którą zdławiło wojsko. Musiałeś uciekać. 
Przyłączyłeś się do Stalowych Szczurów. Leczysz członków gangu. Ostatnio wydarłeś 
śmierci kapitana  Jestera. Zakazane Miasto wysłało tropiciela, który ma cię namierzyć. 
Wówczas przybędą szturmowcy i wymordują wszystkich. Niedawno na drodze znaleziono 

ranną dziewczynę – Annę. Uleczyłeś ją i teraz czujesz się za nią odpowiedzialny.   
Cel:  

+ nie dać namierzyć się tropicielowi 

+ ochronić Annę 

Leczenie – możesz wyleczyć każde napromieniowanie. 



 
 

 
 

ANNA (cywil) 

Stalowe Szczury znalazły cię ranną na drodze. Nie wiedzą, że tak naprawdę zostałaś 
postrzelona przez oddział szturmowców z Zakazanego Miasta. To mityczne miejsce. Pod 

kopułą wolną od promieniowania żyją ludzie, gdzie technologia jest na wysokim poziomie. 

Panuje tam jednak totalitaryzm. Musiałaś uciekać po tym gdy, twój ojciec został skazany za 

rebelię. Karę poniosła cała rodzina. Tobie udało się ujść z życiem. Dzięki lekarzowi − 

Kronosowi. Jesteś zauroczona tym człowiekiem, ale czujesz, że skrywa jakąś tajemnicę. 

Ciekawi cię jaką? Tobą zaś interesuje się Orion. Przynosi ci jedzenie i prezenty. To 

sympatyczny facet. Również Jester, ci się dziwnie przygląda. Ma żądzę w oczach. 
Cel:  

+ dowiedzieć się kim tak naprawdę jest Kronos. 

+ zapewnić sobie bezpieczeństwo 

Odporność – Jesteś odporna na każdy rodzaj promieniowania. 
 

MAKSYMILIAN (cywil) 

Udajesz wędrownego kupca. W swojej ofercie masz nawet handel żywym towarem. Cóż, po 

apokalipsie mężczyźni chętnie płacą za młode, czyste dziewczyny lub chłopców. Możesz 

załatwić odpowiedni „towar”. W gangu twoim dobrym klientem jest Jester. Ale tak 

naprawdę jesteś tropicielem z Zakazanego Miasta. To mityczne miejsce. Pod kopułą wolną 

od promieniowania żyją ludzie, gdzie technologia jest na wysokim poziomie. Panuje tam 

system totalitarny, a ty pilnujesz żeby tak pozostało. Twoim zadaniem jest wykrycie 

przywódcy rebeliantów, który wam uciekł. Gdy to zrobisz możesz wezwać oddział 
szturmowców, którzy go aresztują, a przy okazji zrobią porządek z tą bandą brudasów. 

Cel:  

+ odnaleźć przywódcę rebeliantów (jeśli to ci się uda zgłoś ten fakt Larpmasterowi) 

+ ukryć swoją prawdziwą tożsamość 
Namierzenie – raz podczas gry możesz wskazać Larpmasterowi danego gracza i spytać czy 
jest przywódcą rebeliantów. Otrzymasz odpowiedź tak lub nie. 
 

ORION (żołnierz) 

Niegdyś należałeś do gangu Błyskawic, ale musiałeś uciekać po tym jak poderżnąłeś 
gardło swojemu porucznikowi. Przystałeś do Stalowych Szczurów. Niedawno znaleziono 

postrzeloną kobietę o imieniu Anna. Podoba ci się. Wyleczył ją Kronos. Ty przynosisz jej 

jedzenie i prezenty, ale ona nie zwraca na ciebie uwagi. Wpatruje się w Kronosa jak w 

obrazek. Nienawidzisz go. Zrobić wszystko żeby się go pozbyć, a wówczas Anna może 

zwróci na ciebie uwagę. 
Cel:  

+ pozbyć się Kronosa z gangu 

+ zdobyć względy Anny 

Retoryka – raz podczas gry możesz zebrać cały gang i zmusić żeby cię wysłuchali 



 
 

 
 

JESTER (kapitan) 

W życiu dokonałeś wielu okrutnych czynów. Zabijałeś dla przyjemności, torturowałeś dla 

rozkoszy. Mówią, że jesteś psychopatą, ale to nie prawda. Ty czujesz emocje innych i się 

nimi żywisz. Lubisz oglądać czyjeś cierpienie i jesteś doskonałym żołnierzem. Szybko 

awansowałeś na kapitana. Niedawno zostałeś ciężko ranny i już witałeś się ze śmiercią. 
Ale życie uratował ci Kronos – lekarz gangu. Masz u niego dług wdzięczności. Lubisz 

zabawiać się z kobietami – skrępowanymi i bezbronnymi. Dlatego często korzystasz z 

pomocy Maksymiliana, który handluje żywym towarem. Podoba ci się Anna. Chętnie byś się 

z nią zabawił po swojemu. Coraz mniej panujesz nad swoimi żądzami. 

Cel:  

+ spłacić dług wdzięczności wobec Kronosa 

+ zdobyć względy Anny 
Strach: każdy kto cię wyzywa cię ma -1 do pojedynku. 
 

KLAUS (porucznik) 

Tuż przed zagładą w tajnym laboratorium w Kalifornii, przeprowadzano doświadczenia nad 

SI. W ich wyniku powstałeś ty – cyborg obleczony w ludzkie ciało. Nie starzejesz się i nic 

nie jest w stanie ciebie zniszczyć. Wiesz jednak, że nie jesteś sam. Istnieje ktoś podobny 

do ciebie. Trop prowadzi do Stalowych Szczurów. Musisz odnaleźć drugiego cyborga i 

namówić do odejścia z tobą. Razem jesteście w stanie skonstruować podobnych sobie i 

wyprzeć te białkowe, nędzne, ludzkie istoty. Zaprzyjaźniłeś się ze Szramą, który podobnie 

jak ty nienawidzi słabości. W przeciwieństwie do Orfeusza − mazgaja i maminsynka 

Cel:  

+ odnaleźć drugiego cyborga i namówić go do opuszczenia gangu (jeśli to ci się uda zgłoś 
ten fakt Larpmasterowi ) 

+ wspomagać Szramę 

Niezwykła siła: raz podczas gry możesz automatycznie wygrać dowolny pojedynek. 
 

MARY(cywil) 

Nie interesuje cię jednak wspinanie się po drabinie hierarchii gangu i zazwyczaj siedzisz 

sobie cicho w kąciku. Zajmujesz się przygotowywaniem jedzenia. Gdyby jednak inni 

wiedzieli kim naprawdę jesteś, pewnie wygnaliby cię. A ty tak bardzo potrzebujesz aprobaty 

i przynależności. Tak naprawdę jesteś cyborgiem. Twój mózg, to sztuczne neurony, impulsy 

elektryczne. Powstałaś jeszcze przed apokalipsą, w laboratorium w Kalifornii. Nie 

starzejesz się i nic nie jest w stanie ciebie zniszczyć. Polubiłaś członków gangu. 

Szczególnie zależy ci na miłym chłopaku o imieniu Orfeusz, którego gnębi Szrama. 

Cel:  

+ zachować w tajemnicy swoją prawdziwą tożsamość 
+ ochronić Orfeusza  

Niezwykła siła – raz podczas gry możesz automatycznie wygrać dowolny pojedynek. 



 
 

 
 

ORFEUSZ (żołnierz) 

W gangu nie masz łatwego życia. Gnębi cię Szrama. To typowy zabijaka, którego przydomek 

wziął się z licznych ran na twarzy po cięciach nożem. Gdy został porucznikiem trafiłeś pod 

jego rozkazy. I wówczas zaczął się koszmar. Jesteś rugany o byle co i poniewierany. 

Nienawidzisz go. Uratować cię może tylko degradacja tego skurwysyna. Ostatnio często 

przebywasz z Mary. To miła dziewczyna, ale zamknięta w sobie. Czegoś się boi. Lubisz też 
towarzystwo Andrieja, z którym toczysz długie, intelektualne rozmowy. 

Cel:  

+ doprowadzić do degradacji Szramy. 

+ dowiedzieć się co gnębi Mary 

Nieśmiałość – masz +2 do pojedynków, ale nie możesz wyzywać wyższych rangą. 

 

SZRAMA (porucznik) 

Jesteś wrednym skurwysynem i dobrze ci z tym. Rzucasz się w wir walki i na twojej twarzy 

jest wiele blizn nabytych w pojedynkach. Nienawidzisz słabości. Gardzisz tymi co sobie nie 

radzą. Jednym z nich jest Orfeusz – maminsynek, którego gnębiłeś od zawsze. Gdy 

awansowałeś na porucznika zadbałeś o to, żeby trafił pod twoje rozkazy. Od tego czasu 

rugasz go i poniewierasz jak psa. Podziwiasz Klausa, który dysponuje niezwykłą siłą. 

Czasami wydaje ci się, że nie jest człowiekiem. Bardziej przypomina cyborga. Z wami 

trzyma się także Andriej, który niedawno dołączył do Stalowych Szczurów. Zastanawiasz 

się, czego tutaj szuka tak inteligentny facet? 

Cel:  

+ dowiedzieć się kim jest Klaus. 

+ zgnoić Orfeusza. 

Nienawiść do Orfeusza – masz +1 do walki z Orfeuszem. 
 

ANDRIEJ (żołnierz) 

Jesteś wędrowcem. Rosjaninem, który przybył do Ameryki w poszukiwaniu sztucznej 

inteligencji. Ponoć Amerykanie jeszcze przed zagładą stworzyli cyborgi. Przyłączyłeś się 

do Stalowych Szczurów, bowiem ostatni trop prowadził właśnie do nich. Jesteś przekonany, 

że wśród nich znajduje się przynajmniej jeden z nich. Twoim celem jest wykrycie cyborga i 

namówienie go żeby opuścił gang. Rosjanie mają mu tak wiele do zaoferowania: 

bezpieczeństwo, spokój i udział w projektowaniu nowego świata, w którym będzie panował 
ład i porządek. Wędrując ze Stalowymi Szczurami trzymasz się ze Szramą, który wydaje 

się niezwykle bystry. Lubisz też towarzystwo Orfeusza. To inteligentny, młody człowiek. 

Cel:  

+ odnaleźć cyborga i namówić go do opuszczenia gangu (jeśli to ci się uda zgłoś ten fakt 

Larpmasterowi) 

+ ochronić Orfeusza 
Detektor mocy – raz w ciągu gry możesz kogoś wspomóc dodając +2 w dowolnym pojedynku 



 
 

 
 

IKAR (żołnierz) 

Jesteś szpiegiem. Należysz do konkurencyjnego gangu Błyskawic. Oprócz ciebie jest 

jeszcze drugi agent w szeregach Stalowych Szczurów. Jest nim Perykles. Nie wie o twojej 

obecności. To zwykły żołdak, ty zaś jesteś doskonale wykwalifikowanym agentem. Twoim 

zadaniem jest dowiedzenie się czegoś o Zakazanym Mieście. Legenda mówi, że tam pod 

kopułą wolną od promieniowania żyją ludzie, którzy nie przymierają głodem, a technologia 

jest na wysokim poziomie. Twoim zadaniem jest potwierdzenie informacji o tym tajemniczym 

miejscu lub jej zaprzeczenie. 

Cel:  

+ Zdobycie jak najwięcej informacji o Zakazanym Mieście 

+ Pozbyć się Peryklesa 

Wiedza – raz podczas gry możesz wskazać Larpmasterowi danego gracza i spytać czy 

pochodzi z Zakazanego Miasta. Otrzymasz odpowiedź tak lub nie. 
 

TANK (żołnierz) 

W gangu Stalowych Szczurów znalazłeś swój dom. Przyjęli cię jak brata i pozwolili zostać 
ze sobą. Pokochałeś tych ludzi i zależy ci na nich. Za wszelką cenę będziesz starał się ich 

bronić. W gangu spotkałeś Rose, którą znasz z Los Angeles. Wychowywaliście się w tym 

samym zatęchłym atomowym bunkrze. Ona zdaje się ciebie nie pamięta. Zawsze była 
dziwna. Potrafiła przesuwać przedmioty za pomocą woli, czytała w ludzkich umysłach. 

Pewnego przyszli dziwnie wyglądający żołnierze wyposażeni w nowoczesną broń i wybili 

połowę bunkra. Dziewczynę zabrali ją ze sobą. Chyba przyszli tylko po nią. Nie wiesz kim 

byli i skąd pochodzili. Obawiasz się, że tym razem też się zjawią.   

Cel:  

+ uratować ilu tylko się da członków gangu Stalowych Szczurów 

+ pozbyć się Rose 

Lojalność – możesz anulować wynik dowolnego pojedynku 
 

BERSERKER (żołnierz) 

Należysz do Stalowych Szczurów już od bardzo dawna. Zależy ci na gangu i będziesz 

wiernie mu służysz. Ale zawsze byłeś nieco postrzelony, rwałeś się do bitki, rzucałeś na 

wrogów i dążyłeś do konfliktu. Może stąd twoja ksywa Berserker? Jedyne co cię 
interesuje to walka. Żyjesz nią, oddychasz nią, pławisz się w niej. Nienawidzisz oficerów i 

jesteś niesubordynowany. Prowokujesz ich swoim zachowaniem i drażnisz.     

Cel:  

+ pokonać przynajmniej jednego oficera 
+ zużyć wszystkie żetony wyzwań 

Demony wojny – zaczynasz grę z trzema żetonami wyzwań 
 
 
 


