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There is no dark side in the moon, really.  
      As a matter of fact it’s all dark. 
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Jedno zdarzenie może sprawić, że znajdziemy się po ciemnej 

stronie Księżyca. Ale to nieprawda. Nie ma ciemnej strony 

Księżyca. On w rzeczywistości cały jest ciemny. 
 
 

WPROWADZENIE 
„The dark side of the Moon” to słynny album brytyjskiej grupy Pink Floyd opowiadający o 
lękach, samotności, kruchości ludzkiej egzystencji, przemijającym czasie i pogoni za 
pieniędzmi. Tak brzmi również tytuł tego larpa, który powstał inspirowany muzyką i 
tekstami z płyty Pink Floyd. Larp przypomina w formie dramę teatralną i posiada 
konstrukcję trójaktową. Opowiada o piątce znajomych, którzy postanowili wspólnie 
spędzić weekend w górach. 
 

CEL GRY 
Celem larpa jest zmuszenie graczy do refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Powinni 
uświadomić sobie, że to co człowiek posiada, co osiągnął i zdobył, może nagle rozpaść się 
niczym domek z kart. Często katastrofa następuje w wyniku jednego zdarzenia 
poprzedzonego beztroską i głupotą. Larp ma również na celu wywołać zadumę nad tym 
co tak naprawdę liczy się w życiu. Pieniądze? Kariera? Przyjaciele? A może zwykła ludzka 
przyzwoitość?  
 

FABULA 
Akcja larpa dzieje się współcześnie w Polsce. Piątka znajomych postanawia wspólnie 
spędzić weekend w górach. Na miejsce odpoczynku wybierają malowniczy pensjonat w 
Murzasichle. To tutaj, jeszcze kilka lat temu, przyjeżdżali między sesjami podczas studiów 
na Politechnice Warszawskiej. To był czas beztroskich imprez i zabaw, który wspominają z 
nostalgią. Teraz dorosłość chwyciła ich w swoje szpony. Uczestniczą w wyścigu szczurów 
robiąc karierę w korporacjach, lub walcząc o pracę, byt, pieniądze.  U podnóża Tatr, z dala 
od zgiełku wielkiego miasta wierzą, że uda im się od tego uciec i chociaż na chwilę 
zapomnieć o trapiących ich kłopotach. Ale jeszcze nie rozumieją, że gdziekolwiek się 
udadzą zabierają ze sobą swoje problemy. Pewne zdarzenie sprawi, że nie będzie 
powrotu do tego co było. Przekroczą granicę, do której nie chcieliby się nawet zbliżyć.    
 

SCENA 
Larp rozgrywa się w sali kominkowej górskiego pensjonatu. Należy zasymulować jak 
najwierniejsze odtworzenie takiego miejsca. Idealnym rozwiązaniem byłoby znaleźć 
pokój z kominkiem, kanapą, fotelami. Może być to również sala bilardowa, bawialnia, 
salonik. Jeśli jest taka możliwość warto postarać się o odpowiedni wystrój.  W 
pomieszczeniu powinno znajdować się tyle wolnego miejsca, żeby gracze mogli na 
osobności swobodnie ze sobą rozmawiać. 



 
 

 
 

REKWIZYTY 
W larpie „The dark side of the moon” występuje kilka rekwizytów, które należy 
przygotować. Do czarnego neseseru, który Larpmaster położy na stole na początku III 
aktu, należy wrzucić następujące przedmioty: 

• broń – najlepiej nadaje się do tego pistolet ASG. 

• pieniądze – plik banknotów w dużych nominałach, w sumie około 30 tysięcy 
złotych. Falsyfikaty można nabyć w sklepach zabawkowych. 

• amfetamina – woreczek strunowy zawierający około 200-300 gramów białego 
proszku. Najlepiej w tym celu nadaje się mąka wymieszana z cukrem pudrem. 

Banknoty w małych nominałach w sumie około 1200 zł należy rozdać pomiędzy  graczy 
podczas briefingu. Woreczek strunowy zawierający jedną działkę amfetaminy 
Larpmaster powinien mieć przy sobie i wydać Danielowi, gdy ten zdobędzie 1 000 zł. W I 
akcie można postawić na stole butelkę wódki (zawierającą wodę) i kieliszki. Gracze będę 
symulować picie wódki w pierwszy wieczór po przyjeździe do pensjonatu. 
 
 

MECHANIKA 
W larpie nie występuje żadna mechanika. Postacie nie posiadają współczynników ani 
atrybutów. Gracze mogą polegać tylko i wyłącznie na własnych umiejętnościach 
społecznych.  
Obowiązuje zasada WYSIWYG (What you see is what you get), czyli rzeczywistość zastana 
na miejscu gry jest tym czym jest (krzesło to krzesło, stół to stół itp.). Larp zakłada 
minimalną umowność. 
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 chce przerwać scenę. Wówczas gracz/gracze grający akurat na 
niego mają obowiązek natychmiast odpuścić. Należy jednak rozsądne używać słowa 
bezpieczeństwa, bowiem w larpie chodzi o to, żeby coś poczuć, konfrontować się z 
sytuacjami nieprzyjemnymi żeby nauczyć sobie z nimi radzić.  
 
 

MUZYKA 
Na larpie „The dark side of the moon” podkład muzyczny jest ważnym elementem 
budowania nastroju i pomaga sterować emocjami podczas sesji. Larpmaster powinien 
odpowiednio dobierać utwory muzyczne i podkręcać głośność lub ją zmniejszać, pod to 
co akurat dzieje się na scenie. Wszystko zależy od jego wyczucia sytuacji. W I akcie 
powinny dominować spokojne utwory. Najlepiej nadaje się do tego smooth jazz. W II 
akcie należy wprowadzić muzykę bardziej niepokojącą, mocniejsze brzmienia. Zalecane 
włączenie utworu „Money” zespołu Pink Floyd. W III akcie muzyka, przynajmniej na 
początku muzyka powinna być głośna, szybka, agresywna. Tutaj najbardziej nadaje się 
Rammstein. W finale należy włączyć dźwięki syreny policyjnej i utwór Pink Floyd – „Brain 
Damage”. 
 



 
 

 
 

BRIEFING 
Podczas briefingu ogólnego Larpmaster powinien wprowadzić graczy w klimat larpa. 
Powiedzieć kilka słów o wyjeździe na weekend w góry piątki znajomych w celu 
odpoczynku i ucieczki od problemów dnia codziennego. Należy przypomnieć 
podstawowe zasady zachowania na larpie i podać do wiadomości obowiązujące w grze 
zasady. Następnie Larpmaster rozdaje karty postaci i  daje graczom kwadrans na 
zapoznanie się z nimi. Potem prowadzi z każdym z graczy briefing indywidualny. 
Podczas briefingu indywidualnego Larpmaster sprawdza czy gracz dobrze zrozumiał 
swoją rolę, wyjaśnia niejasności i rozdaje banknoty, w sumie 1200 zł pomiędzy piątkę 
graczy. Kwota, którą każdy z nich dostanie leży w gestii Larpmastera. Należy jednak 
pamiętać, że Ryszard i Anna są najbogatsi w tym towarzystwie, więc powinni posiadać 
przy sobie większy zapas gotówki niż Monika, Daniel i Marek.   
 

PRZEBIEG GRY 
Larp „The dark side of the moon” składa się z trzech aktów, z których każdy powinien 
trwać około 30-40 minut. Larpmaster może zdecydować o wydłużeniu bądź skróceniu, 
któregoś z aktu mając na uwadze dobro gry, dynamikę, rozwój sytuacji, rozwój 
poszczególnych wątków. 
Przewidziane są dwie przerwy pomiędzy aktami, podczas której gracze wyciągają karty 
postaci i odczytują dalszy rozwój wydarzeń. Przerwy nie powinny trwać dłużej niż 7 
minut. Tyle czasu wystarczy żeby gracze zapoznali się z wydarzeniami opisanymi w 
kartach postaci, a jednocześnie nie wybiło ich z gry. 

• I akt – dzieje się w piątek wieczorem. Bohaterowie opowieści rozlokowali się w 
pokojach, rozpakowali i zeszli do sali kominkowej nacieszyć się własnym 
towarzystwem. To czas na wejście w larpa, niezobowiązujące rozmowy, 
budowanie relacji. Zazwyczaj główne wątki zostają co najwyżej muśnięte. Ryszard 
może być poproszony o pomoc w znalezieniu pracy dla Marka i sponsora dla 
Daniela. Mogą odbyć się jakieś rozmowy na osobności, ale raczej nie będzie 
dochodziło do otwartych konfliktów.  Larpmaster w tym akcie może wprowadzić 
rekwizyty w postaci butelki wódki i kieliszków. 

• II akt −  rozgrywa się w sobotnie przedpołudnie. Piątka znajomych szykuje się do 
wyjazdu do Zakopanego, w celu zrobienia zakupów i nabycia alkoholu. W wyniku 
nowych, niespodziewanych informacji, każdy z graczy odczuwa niepokój i 
zagrożenie. Oczywiście, każdy z nich ma inny powód do zmartwień. W tym akcie 
konflikty narastają, uwypuklają się animozje, nerwowość udziela się każdemu. 
Larpmaster na początku aktu powinien zasugerować Danielowi, że jeśli zdobędzie 
1 000 zł otrzyma działkę amfetaminy. Jeśli gracze będą chcieli szybciej opuścić 
pensjonat i pojechać do Zakopanego, Larpmaster może powiedzieć, że ich 
samochód został zastawiony przez właściciela i muszą poczekać na jego powrót. 

• III akt – odbywa się w sobotę po powrocie z Zakopanego. Wracając z Zakopanego 
Ryszard siedzący za kierownicą samochodu i pijący alkohol, spowodował 
śmiertelny wypadek. Cała piątka uciekła z miejsca wypadku zabierając czarny 
neseser należący do ofiary. Nie ma już odwrotu do tego co było. Emocje sięgają 
zenitu. Tutaj już nie ma mowy o gaszeniu animozji, wszystkie brudy wychodzą na 



 
 

 
 

wierzch. To najtrudniejszy akt do poprowadzenia dla Larpmastera. Trudno 
przewidzieć jak potoczy się fabuła larpa i trzeba improwizować. Emocje mogą być 
tak duże, że Larpmaster powinien uważać żeby gracze nie zrobili sobie krzywdy. 
Pchając akcję do przodu można podać informację o gangsterach jeżdżących po 
sąsiednich pensjonatach i wypytujących o wypadek. Ten akt powinien zakończyć 
się przybyciem policji. Po zakończeniu larpa warto dać graczom minutę bądź dwie, 
żeby w milczeniu posiedzieli i słuchając muzyki przemyśleli to wszystko co tu się 
wydarzyło.  

 

DEBRIEFING 
„The dark side of the moon” jest larpem immersyjnym. W czasie gry może dojść do 
wyrzucenia złości, negatywnych emocji, czegoś co tkwiło w graczach nieświadomie. Rolą 
Larpmastera jest przypilnować żeby żaden z graczy nie opuścił pomieszczenia w kiepskim 
stanie emocjonalnym. Należy przegadać wszystkie wątki oraz emocje jakie się pojawiły. 
Każdy z graczy musi otrzymać czas na wyrażenie tego co czuł. Pozwoli to na swoiste 
katharsis – wyczyszczenie z negatywnych emocji.  
Larpmaster powinien wskazać graczom cel tego larpa, pokazać, że nie ma ucieczki przed 
problemami i zawsze trzeba im stawiać czoło.  Kolejnym krokiem jest uświadomienie 
graczom, że jedno wydarzenie spowodowane beztroską, głupotą, może sprawić, że 
można sobie zmarnować życie.  
Na końcu Larpmaster powinien wyjaśnić symbolikę kolorów kart postaci. 
 

ROLE 
Gra przeznaczona jest dla pięciu osób. Są to trzy role męskie i dwie kobiece. Każda z tych 
postaci ma specyficzne cechy charakteru i inny temperament. Larpmaster powinien to 
uwzględnić i odpowiednio dopasować role do graczy. 
Karty postaci z aktem 1 należy wydrukować i rozdać graczom. Kolory mają następujące 
znaczenie: Ryszard-niebieski (pewność siebie, komunikacja, autorytet, zaradność), Daniel-
zielony (refleksyjność, emocje, artyzm, empatia), Marek-żółty (zazdrość, zachwiana 
pewność siebie, zdrowie, siła)  Anna-czerwony (stabilność, ugruntowanie, życie, gniew) , 
Monika-pomarańczowy (witalność, radość, seksualizm, spontaniczność). Marek zaczyna 
grę z niższej pozycji i jego rola oraz siła rośnie, w przeciwieństwie do pozostałych postaci, 
którzy tracą swoją pozycję i pewność siebie. 
W czasie przerwy pomiędzy AKTEM I i AKTEM II Larpmaster rozdaje kolejne karty z 
informacjami o tym co się stało, zgodnie z imieniem postaci i numerem aktu, który 
nastąpi. Analogicznie w przypadku przerwy pomiędzy AKTEM II i AKTEM III. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AKT 1 - RYSZARD 
 
Kariera w korporacji od zawsze stanowiła dla ciebie cel sam w sobie. Wspinanie się po szczeblach  
kariery zawodowej uważasz za wyzwanie. Po trupach do celu – oto twoje motto. Ukończyłeś z 
wyróżnieniem wydział budownictwa na Politechnice Warszawskiej. Dzięki silnej woli i żelaznej 
dyscyplinie udało ci się zostać szefem działu projektów w BUDMEX – największej firmie developerskiej 
w Polsce. Dzięki temu masz  apartament w Warszawie, dobrą brykę i szmal na koncie. Nie jest to 
może jeszcze bogactwo, ale wiedzie ci się dobrze. Uwielbiasz jak jesteś przy kasie. 
Daniel wyciągnął cię na weekend w góry, do pensjonatu w Murzasichle. Będzie tam wasza stara 
paczka. Wyjazd dobrze ci zrobi. Ostatnio w pracy nie wiedzie się najlepiej. Pojawiły się kłopoty. 
Ostatnio w firmie źle się dzieje. Przyklepałeś projekt na kilka miliardów złotych, który był źle 
skalkulowany. Boisz się, że ty za to bekniesz jako szef działu projektów. W poniedziałek się wszystko 
wyjaśni. Na razie chcesz się wyluzować na tym wyjeździe. 
Credo: 
Liczy się tylko kasa! Ludzie bez kasy to frajerzy. Pieniędzmi można załatwić wszystko. Mając kasę 
masz władzę i kobiety. A to najważniejsze w życiu. 
Cechy charakteru: 
arogancki, macho, agresywny, wybuchowy, pewny siebie, autorytarny.  
Relacje: 
Daniel to twój dobry kumpel. Rzucił Polibudę po 2 latach i poszedł na Akademię Sztuk Pięknych. 
Został artystą i teraz jego prace wystawiane są na wernisażach. Laski na niego lecą. Umie 
organizować imprezy. 
Marek to nieudacznik jakich mało. Na studiach przyczepił się do waszej paczki i trzeba było go 
zawsze ratować z opresji. Nie wiesz jak mu się udało wyrwać Annę. Ale po obronie magisterki wzięli 
ślub. 
Anna jest zimną suką, która wydaje się być kompletnie pozbawiona emocji. Wyniosła i 
zmanierowana. Jednak pod tą skorupą drzemie wulkan namiętności. Zawsze była dla ciebie 
wyzwaniem. Udało się. Od miesiąca macie romans.   
Monika to kolejna laska, którą wyrwał Daniel. Nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Głupia idiotka, 
która się tylko ośmiesza. Skąd Daniel bierze takie tępe dzidy? Masz nadzieję, że nie rozwali waszej 
paczki.  

 
 

AKT 2 - RYSZARD 
Jest źle. Dzwonił do ciebie twój asystent. Podobno zarząd wynajął zewnętrzną firmę audytową do 
zbadania finansowania projektu. Okazuje się, że na umowie widnieje twój podpis. Kurwa mać! Masz 
przejebane. Twój asystent dotarł do jednego z dwóch audytorów, który będzie nadzorował prace. To 
niejaki Nowak. Żąda łapówki w kwocie około 15 tysięcy złotych. Skąd ty, do chuja, weźmiesz taki 
szmal do poniedziałku. 
 
 

AKT 3 - RYSZARD 
Jest bardzo źle. Jest kurewsko źle. Pojechaliście do Zakopanego po zapasy alkoholu. Wracając 
otworzyłeś butelkę whisky, która krążyła pomiędzy zebranymi. Nie piła tylko Anna. Robiła ci wymówki, 
że prowadzisz i pijesz. Ale przecież na pustej drodze nic się nie mogło stać. Niestety. Pech! Na 
skrzyżowaniu wymusiłeś pierwszeństwo i przywaliłeś w inny samochód. Na szczęście wam nic się nie 
stało, ale facet, w którego uderzyliście nie miał pasów i wyleciał przez przednią szybę. Trup na 
miejscu. Obok leżał jego neseser. Długo się nie zastanawiałeś. Zabrałeś teczkę i kazałeś wszystkim 
wsiadać do auta. Uciekliście z miejsca wypadku. Trudno się dziwić. Przecież piłeś, a do tego złamałeś 
przepisy.  
Roztrzęsieni przyjechaliście do pensjonatu w Murzasichle i otworzyliście neseser… 

 
 

 
 



 
 

 
 

AKT 1 - DANIEL 
 
Od zawsze miałeś artystyczną duszę. Może właśnie dlatego po 2 latach na Politechnice Warszawskiej, 
na wydziale budownictwa, przeniosłeś się na Akademię Sztuk Pięknych, żeby rozwijać swoje 
zainteresowania. Masz talent. Twoje oniryczne obrazy urzekają krytyków sztuki i zwykłych ludzi na 
wernisażach.  Wszyscy przepowiadają ci świetlaną przyszłość. Ty jednak nie dbasz o karierę. Dla 
ciebie liczy się sztuka sama w sobie. Potrafisz wycofać swoje obrazy z wystawy, bo ktoś cię 
zdenerwował, lub wypiąć się na dziennikarzy, którzy pragną przeprowadzić z tobą wywiad. Tracisz 
przez to sponsorów i prestiż. Przez to cierpisz na brak gotówki.  Lubisz wystawne życie. Alkohol, 
kobiety, narkotyki. 
Postanowiłeś pojechać w góry i odpocząć przez weekend. Znasz taki fajny pensjonat w Murzasichle. 
Pomyślałeś, że to dobra okazja żeby zabrać dawnych znajomych ze studiów. Po odwołaniu wystawy w 
warszawskiej „Zachęcie” sponsorzy wycofali zaliczkę. Obecnie jesteś bez hajsu. Zastanawiasz się nad 
złożeniem propozycji finansowania ciebie firmie BUDMEX, w której pracuje Ryszard. Może się uda? 
Potrzebujesz pieniędzy na amfetaminę. Ona cię napędza. Pozwala na kreatywną pracę. 
Credo: 

Sztuka ponad wszystko! Nienawidzisz stagnacji. Uwielbiasz jak wszystko wokół ciebie wiruje, kręci się, 
nabiera tempa. Cały czas coś musi się dziać. To cię pobudza i dostarcza weny twórczej. 
Cechy charakteru: 
otwarty, towarzyski, imprezowicz, beztroski, niefrasobliwy, wieczny hulaka, egocentryk 
Relacje: 

Ryszard to straszny sztywniak. Robi karierę w korporacji budowlanej. Studiowaliście razem na 
Polibudzie przez 2 lata i pomimo tego, że jest zupełnie inny ty, polubiliście się. Czasami spotykacie się 
i razem imprezujecie. 
Marek to oferma losu. Nic mu się w życiu nie udaje. Przeprasza za to, że żyje. A przecież życie trzeba 
brać z otwartymi ramionami i czerpać z niego ile się da. Jeszcze na studiach zaręczył się Anną, a 
potem się z nią ożenił. 
Anna to zimna suka. Perfekcjonistka w każdym calu. Królowa lodu, która z wyższością patrzy na 
każdego. Nie lubisz takich jak ona. Pod pantoflem trzyma tego biedaka Marka.     
Monika jest ładna i zajebista w łóżku. I to wystarczy. Poderwałeś ją tydzień temu na wernisażu gdzie 
pracowała jako hostessa. Zaproponowałeś wyjazd w góry. Nie jest zbyt inteligentna, ale nie po to z 
nią jesteś.   
 
 

AKT 2 – DANIEL 
Myślałeś, że nad tym panujesz. Ale się pomyliłeś. Potrzebujesz natychmiast wziąć działkę. Gadałeś z 
facetem na portierni. Jest gotowy skombinować jakiś towar, ale zaśpiewał 1 tysiąc złotych. Chuj 
pierdolony! Za ten szmal w Warszawie byś miał towaru na cały tydzień. Gnojek dobrze wie, że jesteś 
na głodzie.  
No i jeszcze ten telefon od twojego menagera. Ponagla cię żebyś załatwił sponsora. Musisz zagadać z 
Ryśkiem żeby załatwił ci finansowanie BUDMEXU. 

 
 

AKT 3 – DANIEL 
Kurwa mać! Jak pech to pech. Pojechaliście do Zakopanego po zapasy alkoholu. Wracając Ryszard 
otworzył butelkę whisky, która krążyła pomiędzy zebranymi. Nie piła tylko Anna. Robiła Ryśkowi 
wymówki, że prowadzi i pije. Ale przecież na pustej drodze nic się nie mogło stać.  Może przez tą 
awanturę z Anną, Ryszard nie zachował ostrożności i wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu. 
Przywalił w jakiś inny samochód. Wam się nic nie stało, ale jadący w nim facet nie miał pasów i 
wyleciał przez przednią szybę. Trup na miejscu. Obok leżał jego neseser. Ryszard zabrał go i kazał 
wszystkim wsiadać do auta. Uciekliście z miejsca wypadku. 
Roztrzęsieni przyjechaliście do pensjonatu w Murzasichle i otworzyliście neseser… 
 
 
 
 



 
 

 
 

AKT 1 - MAREK 
 
Jesteś, zawsze byłeś i pewnie na zawsze pozostaniesz pechowcem. Nigdy nie potrafiłeś się ustawić. I 
co z tego, że skończyłeś studia na wydziale budownictwa Politechniki Warszawskiej z wyróżnieniem 
skoro od 3 lat poszukujesz stałej pracy. Od czasu do czasu trafia ci się jakieś zlecenie, ale jest to co 
najwyżej zaprojektowanie garażu. Założyłeś nawet własną firmę, ale ona splajtowała. Nie dość, że nic 
nie zarobiłeś, to jeszcze popadłeś w długi. A bank co miesiąc nalicza odsetki. Wisisz bankowi kilka 
tysięcy złotych. Totalny dół. Siłę czerpiesz od żony Anny. Ale rak pracy odbija się również na relacjach 
z żoną. Nie chcesz żeby cię wiecznie utrzymywała. Czujesz, że się z Anną od siebie oddalacie.  
Daniel, którego znacie ze studiów wyciągnął ciebie i Annę na weekend w góry. Do malowniczego 
pensjonatu w Murzasichle. Wyjazd dobrze wam zrobi.  
Credo: 
Nic mi się nie wychodzi! Wszystkim się udało tylko nie tobie. Mają więcej szczęścia, lepsze układy i 
znajomości. Czujesz z tego powodu narastającą frustrację. Czujesz się gorszy od innych. Los ci nie 
sprzyja.   
Cechy charakteru: 

apatyczny, pesymistyczny, skryty, nieśmiały, brak pewności siebie 
Relacje: 
Ryszard traktuje cię jak piąte koło u wozu. Wydaje ci się, że tobą gardzi. Trudno się dziwić. On jest 
szefem działu projektów w BUDMEXIE, a ty bezrobotnym. Może uda ci się go przekonać żeby załatwił 
ci jakąś pracę? 
Daniel to wieczny imprezowicz. Studiował z tobą na Polibudzie zaledwie 2 lata, a potem przeniósł się 
na Akademię Sztuk Pięknych. Jako artysta-malarz zyskał ponoć nawet popularność. Ale nadal to 
gówniarz. 
Anna to twoja żona. Nie wiesz co w tobie widzi? Jesteście z sobą od czasów studiów, pobraliście się 
po magisterce. Robi karierę jako księgowa w firmie audytowej. Jest perfekcjonistką i wszystko u niej 
musi grać jak w zegarku.    
Monika to nowa zdobycz Daniela. Nie wygląda na mądrą i nie błyszczy intelektem. Żal ci dziewczyny, 
bo widzisz jak patrzy na Daniela. Ale to drań i potraktuje ją jak wszystkie inne. Warto byłoby jej to 
uświadomić.  
 
 

AKT 2 – MAREK 
Dostałeś ponaglenie z banku. W poniedziałek musisz im wpłacić 10 tys. złotych. Nie wiesz skąd wziąć 
taki szmal? Nawet Ania nie ma odłożonych takich pieniędzy.  
Kolejnym problemem jest Anna. Wiesz, że od jakiegoś czasu zachowuje się inaczej. Zaczęła wychodzić 
wieczorami twierdząc, że ma dużo pracy w biurze. Ale gdy pewnego dnia tam zadzwoniłeś jej 
sekretarka odparła, że jej nie ma. Czyżby coś przed tobą ukrywała? 
 
 

AKT 3 – MAREK 
Postanowiliście pojechać do Zakopanego po zapasy alkoholu. Gdy Anna szykowała się w łazience, 
zacząłeś bawić się jej telefonem. Przypadkowo zajrzałeś do skrzynki SMS. Ktoś do niej wysyłał 
niedwuznaczne wiadomości. Teraz już jesteś pewny, że ma kochanka. 
Czasami zastanawiasz się czy nie jesteś jakimś Jonaszem? Może to wszystko przez ciebie? Wszystkie 
nieszczęścia tego świata.  Wracając z Zakopanego Ryszard otworzył butelkę whisky, która potem 
krążyła pomiędzy zebranymi. Nie piła tylko Anna. Robiła Ryszardowi wymówki, że prowadzi i pije. Ale 
przecież na pustej drodze nic się nie mogło stać. Niestety. Na skrzyżowaniu Ryszard wymusił 
pierwszeństwo i przywalił w inny samochód. Wam nic się nie stało, ale jadący w nim facet nie miał 
pasów i wyleciał przez przednią szybę. Trup na miejscu. Obok leżał jego neseser. Ryszard zabrał go i 
kazał wszystkim wsiadać do auta. Uciekliście z miejsca wypadku. 
Roztrzęsieni przyjechaliście do pensjonatu w Murzasichle i otworzyliście neseser… 
 
 
 
 



 
 

 
 

AKT 1 - ANNA 
 
Zawsze twardo stąpasz po ziemi. Nigdy nie zdarzyło ci się ponieść romantyzmowi. Namiętność – to 
słowo, którego nie rozumiesz. Zawsze opanowana, chłodna i realistycznie podchodząca do życia. Masz 
ścisły umysł i pewnie dlatego wybrałaś studia na Politechnice Warszawskiej. Tam poznałaś całą 
paczkę. I Marka. To straszna życiowa oferma. Nie wiesz dlaczego zaczęłaś się z nim spotykać? Może z 
litości, a może dlatego, że lubisz kiedy ludzie są od ciebie zależni? W każdym razie wyszłaś za niego 
gdy tylko obroniliście magisterkę. Teraz robisz karierę w firmie rachunkowej zajmującej się 
audytowaniem finansowym firm. Masz pieniądze oraz pozycję. Możesz pozwolić sobie na 
utrzymywanie Marka, który od 3 lat usilnie poszukuje pracy.  
W twoim życiu pojawił się drugi facet – Ryszard. Wszystkie zasady moralne wzięły w łeb. Kochasz 
Marka i nie chcesz go zdradzać. Ale Ryszard wydaje się taki poukładany i daje ci poczucie 
bezpieczeństwa, o którym przy Marku możesz jedynie pomarzyć. Nie wiesz co z tym wszystkim zrobić? 
Jak długo dasz radę ukrywać swój romans przed mężem? 
Daniel – znajomy ze studiów wyciągnął cię i Marka na weekend w góry. Dobrze ci to zrobi. Ostatnio 
wiele rzeczy musisz przemyśleć. Może uda się to zrobić w cieniu Tatr.   
Credo: 
Trzeba zawsze twardo stąpać po ziemi! Nigdy nie bujasz w obłokach. Do życia podchodzisz trzeźwo i 
realistycznie. Zawsze musisz mieć nad wszystkim kontrolę. To ludzie mają ciebie słuchać, bo zawsze 
masz rację. 
Cechy charakteru: 

perfekcyjna, apodyktyczna, opanowana, surowa, nie znosząca sprzeciwu. 
Relacje: 
Ryszard to przyjaciel ze studiów i od miesiąca twój kochanek. Stało się to pewnego dnia. Sama nie 
wiesz jak to możliwe? Ty i namiętność? Wasz romans trwa i nie wiesz za bardzo co z tym zrobić.  
Daniel to nieodpowiedzialny gnojek. Studiował z wami na Politechnice tylko 2 lata, a zdążył zrobić 
więcej głupot niż ty przez całe życie. Beztroski artysta, który niczym i nikim się nie przejmuje. Myśli 
tylko o sobie. 
Marek cały czas szuka pracy. Popadł w długi po tym jak splajtowała jego firma. Stara się i próbuje 
odbić się od dna, ale na razie mu to nie wychodzi. Wspierasz go jak możesz, ale twoja cierpliwość jest 
na wyczerpaniu. 
Monika to nowa dziewczyna Daniela. Głupie ciele, które chyba nawet matury nie zrobiło. 
Zastanawiasz się skąd on bierze takie tępe dzidy. Nie masz z nią o czym rozmawiać i zastanawiasz się 
jak będzie wyglądał ten weekend. 
 

AKT 2 – ANNA 
Dzisiaj rano otrzymałaś telefon od twojego szefa. W poniedziałek masz jechać do firmy 
develeroperskiej BUDMEX i przeprowadzić audyt finansowy. Ktoś tam ponoć podpisał źle skalkulowany 
projekt i pewnie beknie przed sądem. Zaniepokoiło cię to bo przecież szefem działu projektów jest 
Ryszard. Podczas audytu masz współpracować z niejakim Nowakiem. Wiesz, że to niezła szuja. Ponoć 
za łapówki można u niego załatwić pozytywnie każdą sprawę. 
Kolejnym problemem jest to, że od samego rana źle się czujesz. Może zaszkodziło ci jedzenie w tym 
zapyziałym pensjonacie. Dzisiaj w Zakopanem musisz wstąpić do apteki. Masz nadzieję, że nudności 
wreszcie ci przejdą i  wieczorem będziesz się dobrze bawiła. 
 

AKT 3 – ANNA 
Ryszard to tępy idiota! Pojechaliście do Zakopanego po zapasy alkoholu. Wracając  otworzył butelkę 
whisky, która potem krążyła pomiędzy zebranymi. Ty nie piłaś. Zrobiłaś Ryśkowi awanturę, że 
prowadzi i pije. Nagle, nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu i przywalił w inny samochód. Wam 
się nic nie stało, ale jadący w nim facet nie miał pasów i wyleciał przez przednią szybę. Trup na 
miejscu. Obok leżał jego neseser. Ryszard zabrał go i kazał wszystkim wsiadać do auta. Uciekliście z 
miejsca wypadku. 
Przyjechaliście do pensjonatu w Murzasichle i  otworzyliście neseser… 
Masz jednak jeszcze jeden problem. I to poważny. W Zakopanem wstąpiłaś do apteki i kupiłaś test 
ciążowy. Po powrocie do pensjonatu wykonałaś badanie. Jesteś w ciąży. Najgorsze, że nie wiesz czyje 
to dziecko Marka czy Ryszarda. 



 
 

 
 

AKT 1 - MONIKA 
 
Nie jesteś zbyt bystra. Dobrze o tym wiesz. Ale masz inne zalety. Jesteś atrakcyjna i podobasz się 
mężczyznom. Dajesz zapraszać się na wystawne kolacje, czasami chodzisz z nimi do łóżka i chętnie 
przyjmujesz prezenty. Nigdy jednak nie bierzesz  od nich pieniędzy. Ukończyłaś zawodową szkołę 
fryzjerską, ale więcej zarabiasz jako hostessa na różnego rodzaju imprezach. Tydzień temu, na 
wernisażu, gdzie pracowałaś jako hostessa, poznałaś Daniela – artystę malarza, który bardzo ci się 
podoba. Chyba się zakochałaś. Niedobrze. Wiesz, że faceci to zawsze problem. Zbyt wielu cię zraniło. 
Postanowiłaś sobie, że już nigdy więcej się nie zaangażujesz. Z jednej strony chcesz z nim być, oddać 
mu swoje ciało, serce, duszę. Wyznać co czujesz. Z drugiej strony pragniesz uciec. Znowu? Ostatnio 
często uciekasz. 
Daniel zaprosił cię na wyjazd w góry, do malowniczego pensjonatu w Murzasichle. Ucieszyłaś się z 
tego powodu. Miałaś nadzieję na spędzenie z nim romantycznego weekendu. On jednak zaprosił 
swoich przyjaciół ze studiów. Patrzą na ciebie z góry. Wiesz, że nie pasujesz do tego towarzystwa. Ale 
postanowiłaś zacisnąć zęby i mimo wszystko dobrze się bawić. 
Credo: 
Pragniesz żeby wszyscy na około byli zadowoleni i szczęśliwi. Zachwycasz się światem i ludźmi. Trudno 
ciebie zrazić do czegokolwiek i nie obrażasz się nawet jeśli niezbyt miło o tobie mówią.  
Cechy charakteru: 
żywiołowa, wrażliwa, infantylna, kokieteryjna, gadatliwa 
Relacje: 
Ryszard to zadufany w sobie dupek. Znasz takich jak on. Myślą, że jak mają pieniądze to mogą 
wszystko. To właśnie takie świnie podszczypują cię na bankietach i próbują poderwać tanimi tekstami. 
Ten frajer nie jest lepszy. 
Daniel to artysta. Jest dowcipny, czuły, zmysłowy. Trochę szalony i niekonwencjonalny. Zawsze 
chciałaś być z kimś takim. Imponuje ci to, że jest w centrum uwagi. Chyba się w nim zakochałaś.  
Marek przypomina zahukaną sowę. Żal ci go trochę, bo na pierwszy rzut oka widać, że sobie 
kompletnie w życiu nie radzi. Masz ochotę przytulić go i pocieszyć. Nie lubisz kiedy się na nim 
wyżywają. 
Anna to żona Marka. Apodyktyczna suka. Trzyma swojego męża pod pantoflem i traktuje gorzej niż 
psa. Na ciebie patrzy z góry i taksuje wzrokiem jakby chciała  zamordować. Nie przepadasz za nią. 
 
 
 

AKT 2 – ANNA 
Martwisz się o Daniela. Dzisiaj rano trząsł się jak osika i nie wyglądał najlepiej. Widywałaś już tego 
typu przypadki. Facet jest uzależniony od narkotyków. Kolejny powód dla którego powinnaś go 
zostawić. Kolejny powód dla którego powinnaś z nim zostać i się nim zaopiekować. 
I jeszcze Robert – twój były facet. Kark taki, który ma kontakty z mafią. Zadzwonił do ciebie i chce 
żebyś do niego wróciła. Powiedział, że przyjedzie po ciebie  do Murzasichle. Zaczynasz się bać. On jest 
niebezpieczny.  
 
 

AKT 3 – ANNA 
Wszystko było ekstra. Fajne towarzystwo, spoko pensjonat, fajny seks z Danielem. Udało ci się 
wyluzować. Następnego dnia pojechaliście do Zakopanego po zapasy alkoholu. Wracając Ryszard 
otworzył butelkę whisky, która potem krążyła między zebranymi. Nie piła tylko Anna. Robiła Ryśkowi 
wymówki, że prowadzi i pije. Rozgorzała awantura.  Może przez to Ryszard nie zachował ostrożności i 
wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Przywalił w inny samochód. Wam się nic nie stało, ale 
jadący w nim facet nie miał pasów i wyleciał przez przednią szybę. Trup na miejscu. 
Po wyjściu z samochodu oniemiałaś z wrażenia. To był Robert. Pewnie jechał do ciebie.  Obok leżał 
jego neseser. Ryszard zabrał go i kazał wszystkim wsiadać do auta. Uciekliście z miejsca wypadku. 
Na razie nic nikomu nie powiedziałaś, że znasz faceta, który zginął. Wiesz jednak, że Robert ma 
przyjaciół w mafii, którzy na pewno nie odpuszczą. Będą chcieli się dowiedzieć kto załatwił ich kumpla. 
Zaczynasz się bać. 
Roztrzęsieni przyjechaliście do pensjonatu i otworzyliście neseser… 


