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Dobrodošli v Belesiji! 
V tem priročniku lahko najdeš osnovna pravila za naše LARP-e, navodila za začetnike in 
nasvete za igranje.  
 
Pravila so jasno sestavljena in tako omogočajo, da pogledaš ter prebereš tisto, kar te v danem 
trenutku zanima. Zajemajo najrazličnejše razlage, uporabne primere in napotke, v zadnjem delu 
pa si lahko ogledaš tudi seznam sposobnosti, o katerih bo več napisano v nadaljevanju.  
 
Kaj se sploh dogaja? Naši LARP-i so usmerjeni v srednjeveško-fantazijski svet in potekajo v 
Belesiji - stari deželi, polni škratov, vilinov, orkov, ljudi, polovnjakov in drugih magičnih bitij, 
ki se potikajo naokoli – nekateri prijazni, drugi smrtno nevarni. Vitezi, čarovniki, krčmarice, 
svečeniki, piratke in še bi lahko naštevali! Vse to lahko najdeš v Belesiji, kjer te dogodivščina 
čaka za vsakim grmom.  
 
Najprej igranje vlog, nato pravila. Na naših dogodkih dajemo poudarek igranju vlog in 
poglobitvi v lik in zgodbo, zato se pravila prilagajajo igranju, ne obratno. Želimo, da se liki 
med seboj razlikujejo po znanju in obnašanju, ne po stopnji »moči« na papirju. Tako so pravila 
sestavljena na način, da ne omejujejo igranja, še vedno pa jih je seveda nujno upoštevati.  
 
DKWDDK je nemška kratica za »Du Kannst Was Du Darstellen Kannst«, ki pomeni »Delaš 
lahko, kar lahko pokažeš«. S tem niso mišljene vaše fizične sposobnosti, temveč je 
najpomembnejši prikaz sposobnosti z dobrim igranjem ter uporabo pripomočkov in efektov, ki 
naredijo LARP čim bolj prepričljiv. Glavni namen tega nemškega načina LARP-ov je manj 
pravil in mehanike ter več igranja vlog, predstave in poglobitve v fantazijski svet.  
 
Obleka naredi človeka! Ali vilina, škrata, orka … Dobro izdelan kostum veliko doda LARP-
u, naredi ga bolj avtentičnega, čeprav se dogaja v fantazijskem svetu, hkrati pa naredi tvoj lik 
bolj verjeten in predstavlja njegovo zgodbo. Slab kostum pa po drugi strani ves čas opozarja 
tebe in preostale udeležence, da se le ne morete dokončno potopiti v domišljijski svet.  
 
Nekaj kratic, ki bodo olajšale branje: 
 
LARP – Live Action Role Playing 
 
GM – Game Master (vodja LARP-a) 
 
NPC – Non-Personal Character 
 
IT – In Time (čas, ko igraš svoj lik) 
 
OT – Out Time (čas, ko ne igraš svojega lika vendar sebe)  
 
HP – Hit/Health Point (življenjska točka)  
 
TS – Točke sposobnosti 
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Prijava na LARP dogodek 

Za uspešno organizacijo dogodka moramo GM vnaprej poznati število udeležencev ter vedeti, 
kakšni bodo njihovi liki, zato se je pred vsakim LARP-om obvezno prijaviti, kar storiš tako, 
da izpolniš Obrazec za prijavo. Najdeš ga na naši spletni strani http://larpslo.si med novicami 
dogodkov in v opisu naših Facebook dogodkov (Facebook stran: LARP Slovenija).  
 
Kot udeleženec moraš izpolniti tudi Razpredelnico sposobnost, ki jo prineseš v elektronski 
ali tiskani obliki na vsak LARP dogodek, kjer jo bomo GM pregledali. Razpredelnico, pravila 
in še kaj prav tako najdeš na naši spletni strani. 
 
POMEMBNO: Vseh LARP dogodkov se udeležuješ na lastno odgovornost, zato prosimo 
mladoletne udeležence, da pred prijavo na dogodek pridobijo dovoljenje starša oz. zakonitega 
skrbnika in izpolnijo Obrazec za mladoletne osebe, ki se kot vse ostalo nahaja na naši spletni 
strani. 
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Kako ustvariti lik 
Za uspešno izdelavo zanimivega lika, v katerega se bo lahko vživeti, je potreben tehten 
premislek. Ker je izdelava lika proces, ki se ne zgodi čez noč in je svoje ideje dobro in bolj 
zabavno predebatirati z drugimi, je tukaj vedno na voljo naša GM skupina, ki vam bo z 
veseljem pomagala. Pišite nam preko naše Facebook strani ali preko e-maila 
larp.slo@gmail.com. Dodeljen vam bo en izmed članov GM skupine, ki bo prevzel vlogo 
mentorja in skupaj bosta izpolnila Obrazec za izdelavo lika. Za več splošnih nasvetov pa le 
nadaljujte z branjem in si pomagajte z našo Wiki stranjo, kjer najdete mnogo uporabnih 
podatkov o LARP-u in Kraljevini Belesiji. 
 

Izbira lika 
Ko si ustvarjaš lik, moraš najprej razmisliti koga bo predstavljal, s čim se bo ukvarjal in kateri 
rasi bo pripadal. Za začetek si lahko izbereš kaj bolj preprostega, nato pa greš tudi k ustvarjanju 
svojega glavnega lika, o katerem boš razvil bolj kompleksno zgodbo. Od te bo odvisno kje si 
živel, s čim se ukvarjaš, česa se bojiš, itd. Vsi ti podatki so temelji, na katerih gradiš svoj lik. 
Pomagali ti bodo pri razvoju lika skozi LARP-e, sprejemanju odločitev lika ter služili kot tema 
pogovorov med drugimi igralci in igralkami.  
 
Za svoj lik moraš najprej izbrati raso. V našem LARP-u je nekaj osnovnih ras, med katerimi 
lahko izbiraš, če pa bi si želel ustvariti lik, ki ne pripada eni od teh, se o tem pogovori z GM.  
V pomoč pri ustvarjanju lika smo izdelali Obrazec za izdelavo lika, ki je sestavljen iz vprašanj, 
namenjenih, da vodijo tvoj miselni proces. Poleg tega smo določili tudi seznam sposobnosti, 
ki »stanejo« določeno število točk. Te lahko pridobivaš z LARP-i na različne načine – več o 
tem v nadaljevanju. Zapomni si, da je izbira sposobnosti bolj v pomoč pri igranju vlog kot pa 
strogo pravilo.  
 
Če si še nov/a v svetu LARP-a ali pa bi rad/a izvedel/a še več o izdelavi lika, smo pripravili 
tudi nekaj krajših člankov z nasveti ter napotki. Vse lahko najdeš na naši spletni strani 
http://larpslo.si.  
 

Točke sposobnosti (TS) 
Ko pričneš graditi svoj lik, zanj izbereš lastnosti oziroma sposobnosti, ki jih ima. Vsak nov lik 
začne z 10 točkami. Ko porabiš vse svoje začetne točke, je vsako sposobnost mogoče pridobiti 
na dva različna načina: 
 

1. Na enem ali več LARP-ih se moraš uriti v tej sposobnosti, kjer 1 točka pomeni 1 uro 
urjenja. 

2. Na LARP-ih igraš kot NPC in za to pridobiš 1 točko (novi igralci načeloma ne morejo 
takoj imeti NPC vlog).  

 
Torej, če se želiš naučiti sposobnosti Kurjenje, moraš temu na enem ali več LARP-ih posvetiti 
vsega skupaj vsaj eno uro. Če sposobnost zahteva 2 točki, to pomeni 2 uri učenja itd. Kako se 
boš uril/a v določeni sposobnosti je v večini primerov prepuščeno tebi, biti pa mora prepričljivo 
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in logično. Zdravljenje se lahko učiš npr. pri že izučenemu zdravilcu ali iz literature, uporabo 
orožja z dvobojem, alkimijo z varjenjem napojev itd. Točke, ki jih pridobiš na prvi način, je 
možno porabiti le za lik, s katerim si urjenje opravil, medtem ko z igranjem NPC pridobiš 
»prosto točko«, ki jo lahko kadarkoli porabiš za katerikoli lik (ko je enkrat porabljena, ta točka 
pripada tistemu liku, v katerega je bila vložena). 
 
Tuji LARPi: Če si se udeležil/a tujih LARP-ov (z enakim ali podobnim fantazijskim svetom), 
so pravila enaka, vendar se na tujih LARP-ih, ki si se jih udeležil/a s svojim belesijskim likom 
lahko na dan naučiš za največ 2 točki novih sposobnosti, ali pa se upošteva dogovor »ena točka 
za en dan tujega LARP-a«. Dogovor »ena točka za en dan tujega LARP-a« velja tudi za 
udeležbo z drugim likom, ki ne nastopa v Belesiji.  
 
Pridobljene točke koristiš v Razpredelnici sposobnosti, kjer so prikazane vse sposobnosti in 
njihovi krajši opisi. Da bo izpolnjevanje čim lažje, so poleg napisana tudi navodila. 
Razpredelnica je dostopna na naši spletni strani. Pred tem pa si lahko ogledaš tudi skrajšan 
seznam sposobnosti na koncu pravil. 
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Kostumi in oprema 
Kostumi in oprema so ena izmed najpomembnejših lastnosti  naših LARP-ov, zato se jih 
trudimo držati na čim višjem nivoju in jih tekom časa čim bolj izboljševati. Kvaliteten kostum 
je namreč prepričljiv in daje tebi in soigralcem občutek nekega drugega, fantazijskega sveta.  
 
Belesija je srednjeveško in fantazijsko obarvana dežela in temu primerni naj bodo tudi kostumi. 
Če si šele začel/a izdelovati svoj prvi kostum, bo najlažje, če se zgleduješ po srednjeveških 
oblekah ali po kostumih iz drugih sorodnih LARP skupin, poglej pa si tudi fotografije, posnete 
na naših dogodkih. Za pomoč smo ti na voljo tudi GM. 
 
Več informacij o kostumih in opremi najdeš na naši spletni strani, kjer so objavljena tudi 
navodila, kako si lahko sam/a izdelaš kostum. Marsikateri del kostuma se namreč da relativno 
hitro in lepo izdelati doma, če pa si ga želiš kupiti obstaja več trgovin, ki ponujajo LARP 
opremo. 
 

Nekaj osnovnih vodil 
ZGORNJI DEL 

• Srednjeveške tunike, srajce in preostala oblačila srednjeveškega stila 
• Moderne majice, srajce, puloverji in jope niso dovoljene, razen če so primerno 

prilagojene 
 

HLAČE 
• Srednjeveške hlače vseh različnih oblik 
• Srednjeveške pajkice 
• Trenirke niso dovoljene! 

 
ČEVLJI 

• naravnih barv 
• srednjeveškega stila 
• če so modernega videza, morajo imeti ustrezna pokrivala 
• obutev kot so škornji, bulerji in ugice je dovoljena, a naj bo umazana in vsaj delno 

prekrita 
 

OPREMA 
• srednjeveške torbice in mošnjički 
• usnjeni pasovi 
• krzno, plašči 
• keramične ali lesene jedilne posode, meh ali steklenica za vodo 
• srednjeveški šotori, kotlički in platna 

 
 
OROŽJE 

• penasto s trdnim jedrom 
• loki in samostreli morajo biti primerno močni 
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NE UPORABLJAJ kavbojk, vojaških hlač, »biker« brezrokavnikov, kavbojskih 
klobukov, zloščenih črnih bulerjev, plastičnih šotorov, baterijskih svetilk, prenosnega telefona, 
predvajalnika ali česarkoli drugega, kar je očitno moderno.  
 

Izposoja kostuma 
Od novih članov sicer pričakujemo, da si bodo čimprej ustvarili svoj kostum, vendar obenem 
tudi razumemo, da dober kostum ne nastane v enem dnevu. Zato je na prvih par dogodkih 
možna izposoja posameznih kosov kostuma (oblek in orožja) za manjše plačilo, da se lahko že 
od začetka dobro vživiš v svoj lik. Ponujamo tudi možnost odkupa, če se tvoj lik močno naveže 
na katerega izmed izposojenih kosov. 
 
  

6 
 



Posebni vzkliki in območja 

Posebni vzkliki 
GM in včasih tudi NPC bodo med igranjem lahko zaklicali določeno besedo ali frazo, ki je že 
vnaprej znana vsem udeležencem in se šteje kot OT vzklik, ki bo ustavil ali kako drugače 
vplival na IT dogajanje. Spodaj lahko vidiš seznam posebnih vzklikov, da boš pripravljen/a, ko 
ga slišiš.  
 

• STOP: Kot vzklik se sme uporabljati le, ko pride do OT poškodbe, torej poškodbe, kjer 
ne gre le za igro, temveč resno fizično poškodbo. Izjemoma se uporablja tudi v drugih 
situacijah, npr. če nekomu v gneči padejo na tla očala. 

• TIME FREEZE: Ta vzklik lahko uporabljajo le GM. Če zaslišite »Time freeze!« se 
igra za kratek čas ustavi, vi pa morate takoj zamižati, spustiti glavo in začeti mrmrati. 
Igra se nadaljuje z vzklikom »Igra!«.  

• IN TIME: Ta vzklik označuje konec prekinitve in nadaljevanje IT dogajanja.  
 

Posebna območja 
Na LARP-ih se lahko določi območja, za katera obstajajo posebna pravila, čeprav do tega pride 
zelo redko. Še vedno pa jih je potrebno poznati, zato GM opozorijo nanje tudi na dogodku 
samem.  
 

• Mirna cona: Tako imenujemo vsa območja, kjer se ni dovoljeno bojevati. Uporabljajo 
se predvsem v namene, da med LARP-om vzpostavimo »varno« območje za tiste, ki 
nimajo želje po bojevanju.  
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LARP orožje  
Del LARP-ov je tudi bojevanje s penastim orožjem, kar je v večini primerov izredno zabavno, 
lahko pa je tudi nevarno. Čeprav gre za penasta orožja, vseeno lahko pride do nesreč in da bi 
se teh izognili, smo pri pregledu orožja zelo strogi.  
 
Dovoljeno je kakršnokoli LARP orožje, kupljeno v trgovinah s takšno opremo (penasto latex 
orožje, Calimacil, LARP loki in samostreli, metalna orožja, …).  
 
Če bi si orožje rad/a izdelal/a doma, moraš nujno upoštevati naslednja pravila, enako pa sicer 
velja tudi za vse tiste s kupljeno opremo. Za nasvete o izdelavi orožja smo ti seveda na voljo 
GM. 
 

MEČI 
• Jedro mora biti trdna in nelomljiva palica iz steklenih vlaken, primerni so tudi nekateri 

drugi umetni materiali. Izogibajte se izključno lesenih in kovinskih palic. 
• Okoli jedra mora biti vsaj 5 mm pene oz. 15 mm pene na udarnih površinah meča. 
• Pena mora biti dovolj gosta in kompaktna, da zdrži in ublaži udarce. 
• Branik mora biti prožen, a ne nujno penast. 
• Pravilna obtežitev LARP orožja je pomembna, a dodatna teža lahko škoduje tako orožju 

kot soigralcem/soigralkam. Kljub temu, da gre za penasta orožja, naj bo njihova teža v 
mejah normale. 
 

ŠČITI 
• Ščiti imajo lahko trdno jedro ali pa so brez jedra. 
• Jedro mora biti trdno in nelomljivo (plastika, les ipd.). Kovinska jedra niso dovoljena. 
• Na sprednji strani mora biti vsaj 10 mm pene, na robovih 30-50 mm. 
• Ostri robovi ali špičasti deli morajo biti primerno zavarovani, tako da ne morejo 

prodreti skozi peno. 
• Če ščit ne bo namenjen le obrambi, temveč tudi napadu, mora biti dodatno obložen s 

peno (vsaj 20 mm na sprednji strani) oz. brez trdnega jedra. 
 

OROŽJE NA DROGU 
• Jedro mora biti trdna in nelomljiva palica iz steklenih vlaken, primerni so tudi nekateri 

drugi umetni materiali ali bambus. Izogibajte se izključno lesenih in kovinskih palic. 
• Drog oz. ročaj mora biti obdan z vsaj 5 mm pene. 
• Udarne površine (npr. rezilo sekire, glava kladiva itd.) morajo biti obdane z vsaj 15 mm 

pene. 
• Orožje na drogu morate vihteti z obema rokama, ker gre za daljša orožja, ki so težje 

obvladljiva, in je zato potrebna še dodatna previdnost. 
 
LOKI, PUŠČICE, SAMOSTRELI IN STRELICE 

• Največja dovoljena moč lokov in samostrelov je 14 kg oziroma 30 funtov. 
• Puščice oz. strelice (= izstrelki) morajo biti popolnoma varne za uporabo. Dovoljena je 

le uporaba kupljenih LARP izstrelkov. Lastnoročno izdelani LARP izstrelki se lahko 
uporabljajo zgolj po dogovoru in pregledu s strani GM! 

METALNO OROŽJE 
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• Vsa metalna orožja morajo biti v celoti izdelana iz pene in brez jedra. 
• Metalna orožja naj bodo dovolj težka, da bo njihov met primerno dolg in natančen, 

hkrati pa morajo biti dovolj lahka, da ne postanejo nevarna. 
 

OKLEP 
• Oklep (kovinski, usnjen ali kakršenkoli drug) ne sme imeti trdih ter ostrih robov ali 

konic, saj lahko te poškodujejo soigralce/soigralke in orožje. 
 

Pregled in varnost orožja  
• Prepovedani so udarci ter streli v glavo in mednožje! 
• Vsa LARP orožja in oklepi bodo pred LARP-om pregledani. Če ne ustrezajo 

varnostnim navodilom, jih ne boste smeli uporabljati. 
• Priporočamo, da pred vsako uporabo, preverite stanje vaše opreme (jedro, pena, lateks, 

konice itd.). 
• Posebna previdnost velja pri uporabi puščic oz. strelic. Preden uporabite izstrelek se 

prepričajte, da je z njim vse v redu. Če je poškodovan katerikoli del izstrelka, je njegova 
uporaba nevarna in zato prepovedana! 
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Bojevanje in smrt  
Tudi način bojevanja se zgleduje po nemškem stilu in je pomemben del igranja vlog. Pravila 
in mehanika imajo minimalen vpliv, najpomembnejše pa je dobro in čim bolj realno igranje oz. 
bojevanje. V nadaljevanju je naštetih tudi nekaj primerov za boljšo predstavo.  
 
Pri LARP-u se uporablja le penasto orožje, torej so orožja precej lažja od pravih kovinskih. 
Zaradi poudarka na realnosti igranja, se mora vsak igralec potruditi, da ves čas smatra svoje 
penasto orožje kot pravo in mu s tem doda namišljeno težo. Na to moraš paziti predvsem med 
bojem, kjer na to lahko še kako hitro pozabiš, ko začneš s težkim kladivom mahati naokoli 
enako kot z leseno palico.  
 
Paziti je potrebno tudi na udarce, saj ni dovolj, da se s sekiro nekoga samo dotakneš, narediti 
moraš cel zamah, tako kot bi to naredil s pravo sekiro. Hkrati moraš paziti, da po nasprotniku 
ne udariš premočno in ga ne poškoduješ.  
 
Zelo pomembno je reagiranje na udarce, ki naj bo prav tako čim bolj realno. V primeru, da 
dobiš v roko močan udarec z mečem, imaš roko porezano ali zlomljeno in zato temu primerno 
tudi odigraš – primeš se za roko, se zadereš od bolečine, padeš po tleh, roka ti mahlja naokoli, 
lahko tudi padeš po tleh itd. Vedno si zapomni, da nisi Rambo! Če si bil ranjen, to odigraj in 
če si si pri tem (IT) zlomil roko in močno krvaviš, se pač ne moreš več boriti. Če boš odigral 
udarcem primerno, boš pripomogel k celotnemu LARP-u, v nasprotnem primeru pa boš 
škodoval tako sebi kot soigralcem.  
 
Pri vseh orožjih je poškodba odvisna od vrste orožja, moči udarca, kraja udarca, zaščite itd. 
Izjema so le strelna orožja (lok, samostrel, ognjeno orožje), kajti ob zadetku direktno 
povzročijo škodo in ignorirajo kakršenkoli oklep, pred njimi pa se lahko braniš s ščitom ali se 
jim izmakneš. Razlog za to je predvsem hitrost penastih LARP izstrelkov, ki so precej 
počasnejši, moč strelnih orožij pa je manjša. V primeru, da je bil v boju tvoj oklep poškodovan 
ali se ti je skrhal meč, pojdi tekom tistega ali naslednjih LARP-ov do kovača. Ta naj ima pravo 
ali penasto orodje, s katerim bi v resnici zares lahko popravil opremo – nakovalo, kladivo, 
lahko celo peč. Popravilo bo trajalo nekaj časa in verjetno stalo nekaj denarja, zato skušaj 
barantati in se pogajati za čim ugodnejšo ceno. Vse to lahko vključiš v celo serijo LARP-ov, 
kar bo doprineslo k dogajanju in sami igri.  
 
Fair play se mora nujno upoštevati s strani vseh igralcev, saj se zaradi odsotnosti podrobne 
mehanike ne šteje udarcev in njihove moči. Vsak mora odigrati in reagirati čim bolje. Včasih 
se zgodi, da nekdo slabo ali nepravilno udari ali se odzove na udarec, a to je v večini primerov 
nenamerno, zato se v času IT na to praviloma ne opozarja. Če pa med LARPom pride do hude 
kršitve ali ignoriranje pravil bodo taki igralci opozorjeni s strani GM. 
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Pravila bojevanja 
Glavna pravila, ki jih mora upoštevati vsak sodelujoči v bitki: 

• Udarci ali streli v glavo in mednožje so strogo prepovedani! 
• Udarci naj bodo dovolj lahki, da z njimi ni možno povzročiti poškodb, a še vedno dovolj 

močni, da so prepričljivi. 
• Vsa orožja uporabljena v katerikoli bitki morajo izpolnjevati varnostne standarde 

orožja. 
• Vsaka poškodba mora biti odigrana! 

 

Žilavost/HP in udarci 
Edini del mehanike bojevanja je Žilavost (v grobem jo lahko primerjamo s HP). Glede na to 
ali gre za fizično bojevanje, ali za magijo in alkimijo, se Žilavost upošteva na dva različna 
načina. Vsak lik začne z 2 HP. 

1. FIZIČNO BOJEVANJE: V tem primeru Žilavost pomeni kako žilav je tvoj lik in kako 
dobro prenaša bolečino in udarce. Gre izključno za igranje in NE za štetje udarcev ali 
HP: bolj žilav lik se bo ob manjši bolečini ugriznil v jezik in se poskusil boriti naprej, 
medtem ko se bo lahko manj žilav lik že ob prvem udarcu glasno zadrl.  

2. MAGIJA in ALKIMIJA: V tem primeru se Žilavost šteje kot HP, saj lahko pri urokih 
in napojih pokažeš le izvedbo, medtem ko si moraš urok in njegove efekte domišljati.  

 

Krvavenje in izkrvavitev 
V primeru, da je tvoj lik močno ranjen in je obležal na tleh, še ni umrl. Krvavenje pomeni čas 
po tem, ko si zaradi dovolj hudih poškodb obležal (ali padel na 0 HP) in imaš 10 min časa, da 
ti nekdo pomaga z zdravniško pomočjo ter prekine krvavitev in posledično prepreči 
izkrvavitev, ki nastopi, če krvavenje po 10 min ni ustavljeno. V času krvavenja tvoj lik ne more 
hoditi naokoli, temveč se lahko le počasi plaziš po tleh, klečiš in kličeš na pomoč.  
 

Smrt  
Vsak lik ima le eno življenje in ko umre, je z njim konec. Na ta način je igranje vlog lahko bolj 
zabavno in napeto, doda občutek nevarnosti, ki spodbudi domišljijo. Če ti je lik pri srcu, boš 
še posebno skrbel/a, da ostane pri življenju, nasprotnik pa bo toliko bolj vesel, če ti ga bo vzel.  
 
Lik lahko umre zaradi hudih poškodb. Nekdo te razseka na pol, obglavi, te žrtvuje bogovom 
… - to je le par izmed načinov. Ker se želimo izogniti pogostemu pobijanju likov, velja pravilo, 
da osebe, ki je zaradi poškodb že na tleh, ne moreš še huje poškodovati. Velja za 
onesposobljeno in potrebuje zdravniško pomoč v naslednjih 10 minutah, sicer izkrvavi. Izjema 
je le »končni udarec«, ki ubije tudi tak lik, vendar naj bo povod za tak udarec premišljen oz. 
poteka v dogovoru z likom.  
 
V primeru, da je bil tvoj lik smrtno ranjen zelo daleč od ostalih, se ti je dovoljeno OT približati 
npr. taboru z zdravilci, na razdaljo 100 m, nato pa moraš zopet IT zaigrati poškodbo ter iskati 
pomoč. Poskrbi, da boš IT še preden te bodo ostali zagledali. 
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Zdravljenje  
Po vojaškem spopadu, dvoboju, lovu ali le manjši nesreči pri delu, boš moral/a obiskati 
zdravilca, ki ti bo rane zakrpal, zašil ureznine ali naravnal zlomljeno roko. Vsak zdravilec naj 
uporablja povoje in primeren zdravniški pribor (šivanke, niti, škarje itd.), da zdravljenje čim 
bolje prikaže in odigra. Če uporabljaš prave šivanke in škarje pazi, da se kdo ne poškoduje 
zares. Zelo uporabna je tudi umetna kri, ki naredi vse še bolj resnično, prav pa pridejo tudi 
različni silikonski modeli kože, ki jih lahko zares šivaš – za ideje in nasvete pobrskaj kar po 
internetu.  
 
Zdravljenje mora izgledati čim bolj resnično in k temu v igri pripomoreta tako zdravilec kot 
pacient. Zdravilec mora imeti primerno LARP opremo in pribor, vodo za izpiranje, paziti mora, 
da ostrani košček odlomljene konice, ki je ostala v rani, med delom naj miri pacienta, lahko 
ima pomočnike ali vajence, ki mu pomagajo in mizo, na kateri bo opravljal svoje delo. Pacient 
mora po drugi strani zaigrati neverjetno bolečino, če gre za hujšo poškodbo, naj se dere in 
vrešči, lahko celo omedli! Če gre za bolj preprosto zdravljenje, lahko mirno pripoveduje kaj se 
mu je zgodilo, kje je dobil poškodbo itd. Po zdravljenju pa mora seveda okrevati, če je potrebno 
tudi 2 ali 3 ure, odvisno pač za kakšno poškodbo sploh gre. Pri številu HP velja dogovor, da se 
po 1 uri okrevanja povrne 1 HP. 
 
Kljub temu, da je v naših LARPih poudarjeno običajno zdravljenje, obstaja tudi alkimistično 
in magično zdravljenje, ki ga lahko izvajajo le čarovniki ali alkimisti. Tudi tukaj je potrebno 
dobro odigrati celoten potek zdravljenja. Verjetno ne bo tako hudo boleče in dolgotrajno, še 
vedno pa celjenje ran nikakor ni prijetno, kaj šele ravnanje in zaraščanje kosti. Dolžina 
magičnega zdravljenja je prav tako odvisna od stopnje poškodbe – če ti lahko dober urok zaceli 
majhno ureznino v nekaj sekundah, bo zdravljenje zlomljene roke trajalo mnogo dlje (npr. 
nekaj minut).  
 
Dve glavni pravili zdravljenja (običajnega in magičnega):  

• Vzemi si čas! Cilj našega LARP-a ni zdravljenje v trenutku, zato ker moraš čez pol ure 
nujno nazaj v boj, temveč dobra igra, ki naredi LARP bolj zanimiv. Ne hiti po 
nepotrebnem, naj traja zdravljenje toliko časa, kolikor bi moralo. 

• Ne boj se pretiravati! Ko vreščiš in se treseš od bolečine, pogosto izgledaš veliko 
mirnejši kot v resnici misliš, zato se vživi v vlogo in odigraj s čim več energije. 
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Magija 

Magija v Belesiji 
Magija ima v naši deželi velik pomen. Mnogo je tistih, ki so se le stežka prebili do magičnih 
moči in obvladovali uroke. Da bi vsakemu od vas olajšali pot do uporabe magije, smo sestavili 
osnovna pravila in dodali široko paleto urokov, ki jih lahko vaš lik uporablja na LARP-ih.  
 
Med igranjem je pri magiji še posebej pomembna tvoja domišljija, kajti v živo zelo težko 
prikažeš letečo ognjeno kroglo. Ker pa je domišljija že tako ali drugače močno prisotna med 
vsemi igralci, smo za uporabo magije dodali le nekaj stvari, ki izkušnjo še izboljšajo.  

Želiš postati čarovnik? 
Vsak lik, ki želi uporabljati magijo, potrebuje dve osnovni sposobnosti – najprej mora pridobiti 
sposobnost Čarobna moč, zanjo pa je pogoj sposobnost Branje in pisanje (razen ob 
drugačnem dogovoru z GM). S Čarobno močjo se nato čarovnik uči in postopoma pridobiva 
posamezne uroke, ki so navedeni na našem seznamu urokov (razpredelnica sposobnosti). Vsak 
urok se lahko nauči le enkrat. Da pa lik čarovnika ne bi bil zgolj čarovnik, temveč zanimiva 
oseba, je obvezno, da poleg magičnih sposobnosti vložiš vsaj 4 točke sposobnosti tudi v ostale 
vrste sposobnosti.  
 
Stopnja Čarobne moči določa stopnjo oz. moč uroka. Čarobna moč ima 10 stopenj, enako velja 
za moč urokov – primer: urok slepote stopnje 3 lahko izvedeš le, če je tvoja stopnja Čarobne 
moči 3 ali več. 
 
Čarobno moč zvišaš z učenjem urokov. Za vsakih 5 točk vloženih v uroke, se tvojemu liku 
zviša Čarobna moč za eno stopnjo. Vsaka stopnja omogoča izvajanje zahtevnejših urokov – 
primer: urok Spanca zahteva Čarobno moč stopnje 3. Čarobna moč posameznega lika tako 
predstavlja največjo moč uroka, ki ga lahko izvaja. 
 
Vsak čarovnik lahko v igro doda še svojo tehniko čaranja, pri kateri si lahko pomaga s 
pripomočki: palico, penastimi kroglami ali namišljenimi duhovi. Svoje uroke imaš po želji 
napisane v knjigi, zvitkih ali lesenih ploščah, lahko pa se jih naučiš tudi na pamet, vendar pa je 
obvezno, da je uporabljeni urok vsakič isti. Uporabi svojo domišljijo in si izdelaj čim boljšo 
opremo in kostum.  
 
Dodali smo še tri posebna pravila, ki si jih velja zapomniti: 
 

1. Čarovnik ne more uporabljati urokov, kadar mu večino telesa (trup) prekriva kovinski 
oklep. 

2. Na vsaki drugi stopnji Čarobne moči, ki jo čarovnik pridobi, si lahko doda še eno 
stopnjo sposobnosti Napredna čarobna moč, s katero za eno stopnjo zviša svojo 
Čarobno moč.  

3. Zaradi izpostavljenosti magiji in urokom, tvoj lik na stopnji Čarobne moči 3, 5 in 8 
pridobi dodatno stopnjo Čarobne odpornosti. 
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Izvajanje magičnih urokov 
Pri urokih je najpomembneje, da daš sebi in drugim občutek, kot da urok zares izvajaš. Ne gre 
za hitro napoved uroka, da bi ta čimprej zadel tarčo, temveč za dobro igro. Pravila za magične 
uroke so enostavna in se jih je preprosto zapomniti, čeprav so na prvi pogled nekoliko 
komplicirana. Poleg opisov so podani tudi praktični primeri.   
 
Izvajanje urokov zahteva, da verbalno izraziš čarobne besede, ki jih lahko podkrepiš z 
obrazno mimiko in kretnjami rok, pri nekaterih urokih, npr. Čarobna ost ali krogla, pa so 
obvezni tudi pripomočki. Kakšne so te besede in kretnje je prepuščeno tvoji domišljiji, a tvoje 
zadnje besede morajo vsebovati ime uroka ter njegovo stopnjo. Tako bo tarča vsakič vedela 
kaj jo je zadelo in kako mora odreagirati. Čarovnik mora jasno in glasno izgovoriti ime in 
stopnjo uroka ter pokazati na izbrano tarči ali tarčo zadeti z zadetkom, ki predstavlja urok. 
Čarovniki imajo po želji s seboj knjigo ali zvitke urokov, v katerih imajo zapisane besede in 
potek uroka. Besede, ki jih uporabljajo za izvedbo uroka morajo biti za posamezen urok vedno 
enake. Če se pri izvajanju zmotijo ali so prekinjeni, se urok izniči in ne bo deloval. Izbiraš 
lahko med katerokoli stopnjo uroka, ki jo je tvoj lik zmožen izvesti, torej od stopnje 1 pa do 
stopnje Čarobne moči, ki jo tvoj lik ima. 
 
Za izvedbo posamezne stopnje uroka, moraš izgovoriti določeno število besed. Primer: Za urok 
Veter stopnje 1 moraš izgovoriti: 10 besed + »Veter« + «Ena«; za urok Spanec stopnje 2, 
moraš izgovoriti 20 besed + »Spanec« + »Dve«; itd.  
 
Čarobna odpornost ti služi kot ščit proti urokom. Kadar je stopnja uroka enaka ali nižja od 
stopnje Čarobne odpornosti, se urok na tarči izniči. Urok deluje na tarčo z močjo, ki predstavlja 
razliko med stopnjo uroka in odpornostjo tarče. Primer: Čarovnik izvede urok Slepota stopnje 
3 na tarči s Čarobno odpornostjo stopnje 1, torej bo tarčo zadel urok z močjo stopnje 2. 
 
Učinek uroka deluje na tarči toliko minut, kolikor je stopnja uroka. Primer: Če te zadane urok 
Spanec z močjo stopnje 4, potem zaspiš za 4 minute.  
Enako časa traja tudi izmučenost čarovnika, ki urok izvede. Vsaka stopnja uroka pomeni 1 
minuto izmučenosti in med tem časom ne moreš izvajati urokov. Primer: Po izvedbi uroka 
stopnje 5, boš izmučen naslednjih 5 minut.  
Če je bil čarovnik med izvajanjem uroka kakorkoli prekinjen, še vedno postane izmučen, a le 
za polovičen čas! 
 

Magično zdravljenje 
Magično zdravljenje je primerno za vse vrste poškodb in ran, vendar jih ne pozdravi v trenutku 
in tako kot pri običajnem zdravljenju, je še vedno potrebno okrevanje. Tudi dolžina magičnega 
zdravljenja je pomembna, saj lahko  poteka od nekaj sekund za ureznino pa do nekaj minut v 
primeru hude poškodbe.  
 
Glede na stopnjo Čarobne moči se poveča tudi moč zdravljenja. Moč se pri magičnem 
zdravljenju meri v številu HP, ki se povrnejo ranjencu – Čarobno zdravljenje stopnje 1  2 
pozdravi 1 HP, stopnje 3 ali 4 pozdravi 2 HP, stopnje 5 ali 6 pozdravi 3 HP itd.  
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POZOR: Tudi v primeru magičnega zdravljenja za uroke velja pravilo o stopnji Čarobne 
odpornosti. Primer: Če zdraviš ranjenca s stopnjo Čarobne odpornosti 3, ga moraš zdraviti 
vsaj z urokom stopnje 4, ki ima nanj končni efekt uroka stopnje 1. 
 
V primeru fizičnih poškodb, ko se HP ne šteje (ta se namreč šteje le pri alkimiji in urokih), 
čarovnik sam določi koliko HP naj bi ranjenec izgubil, glede na prejete poškodbe. 
 
Kot igralcu/igralki ti dajemo svobodo pri odločanju kako dolgo bosta zdravljenje in okrevanje 
trajala, vendar od vsakega posameznika pričakujemo fair-play. Poskrbi za čim boljšo igro in 
pri tem uporabljaj opremo, magične besede, zaklinjanja itd. Magično zdravljenje je 
priporočljivo združiti z običajnim ali celo z manjšim ritualom.  
 

Rituali 
Podpoglavje je primerno predvsem za napredne čarovnike 
 
Dobro izveden ritual lahko veliko doda k igri in zgodbi, vendar za večje rituale, ki lahko 
pomembno vplivajo na dogajanje, veljajo posebna pravila, ki jih bomo dodali v kratkem, za 
izvedbo pa potrebuješ sposobnost Ritual (stopnja 3). Glede takih ritualov se obrni na GM. Če 
pa gre za manjši ritual, ki ne bo v širšem vplival na posameznike ali zgodbo, lahko te izvajaš 
po želji, če imaš sposobnost Mali ritual (stopnja 1). Sposobnost Mali ritual je obvezna za 
pridobitev sposobnosti Ritual. 
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Alkimija 

O alkimiji v Belesiji 
V okvir alkimije spadajo različni recepti za varjenje napojev, izdelavo praškov, olj in strupov 
za rezila, ki jih lahko uporabiš med igro. Vsak alkimistični izdelek ima različne lastnosti, za 
izdelavo so potrebne določene rastline in snovi, pomembna pa je tudi moč oziroma stopnja 
napoja. Varjenje in uporaba alkimije je lahko izredno zanimiva in zabavna dejavnost v LARPu. 
Ker je varjenje napojev najpogostejše opravilo alkimistov, bomo najprej predstavili napoje, na 
koncu pa izpostavili še nekatere posebnosti preostalih alkimističnih produktov (olja, praški in 
strupi za rezila). 
 
Sestavili smo precej enostavna pravila, da bi se alkimija čim lažje vključila v igranje vlog in 
bila čimbolj prijazna za uporabo. Za vsak napoj obstaja poseben recept, s pomočjo katerega 
lahko zvariš posamezen napoj stopnje od 1 do 10. 
 

Kako postati dober alkimist? 
Vsak napoj, prašek, olje ali strup za rezila zahteva svoj recept, ki mu moraš natančno slediti, 
če želiš izdelati uspešen produkt. Da bi se lahko naučil alkimističnih receptov 1. stopnje, se 
mora tvoj lik najprej naučiti sposobnosti Osnovna alkimija. Če se želi učiti receptov višjih 
stopenj (2. stopnja in višje), mora imeti sposobnost Napredna alkimija. S tem si alkimist pridobi 
znanja o alkimističnih zakonih, postopkih in pripravi materialov. Za vsak recept, ki se ga želiš 
naučiti na novo, moraš vložiti nekaj točk (1 – 3 odvisno od zahtevnosti pripravka). 
 
Pri alkimiji boš seveda potreboval/a določene rastline – material, ki je potreben za produkte. 
Da lahko alkimist najde in nabere IT rastline, potrebuje sposobnost Zeliščarstvo. Brez tega 
rastlin ne more prepoznati, čeprav jih vseeno lahko uporablja za alkimijo. IT rastline nimajo 
drugih funkcij kot to, da služijo za pripravo produktov. 
 
Vsak recept ti da potrebne informacije za pripravo določenega produkta. Ko se tvoj lik nauči 
nekega recepta, ga pozna za vedno. Vsak mora imeti vse recepte, ki se jih je tekom igranja vlog 
naučil, označene v lastni tabeli. Več dela in učenja kot vložiš v alkimijo, več receptov boš 
znal/a in večje bo tvoje znanje o alkimiji. Priporočljivo je, da si izdelaš knjigo v katero 
postopoma dodajaš napoje in pripravke, ki jih že znaš izdelati, saj tako lažje vodiš evidenco in 
lahko recepte ponoviš, ne da bi se jih moral/a učiti na pamet. 
 
Izdelava alkimističnih produktov ima omejitev le glede časa in materiala, potrebnega za 
izdelavo. Pri izdelavi si pomagaj z alkimističnim setom, recepti, knjigami in potrebnim 
materialom. 
 
Alkimist mora skrbeti za popis inventarja in imeti zabeleženo količino vseh svojih sestavin. 
Poskrbeti mora tudi za primerno hranjenje alkimističnih produktov in materiala (stekleničke, 
epruvete, škatlice ipd.), na katerem naj bo označeno, kaj predstavlja. Ko se napoj enkrat odpre, 
je uporaben le 5 minut, nato izgubi svoj učinek. 
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Napoj višje stopnje lahko razdeliš v več napojev nižje stopnje – primer: Napoj 10. stopnje 
razdeliš na pet napojev 2. stopnje ALI dva napoja 5. stopnje. NE MOREŠ zmešati več napojev 
nižje stopnje in iz njih pripraviti napoja višje stopnje. Prav tako ni možno mešati različnih 
napojev, da bi združil/a njihove učinke. 
 
Velja tudi posebno pravilo: Zaradi izpostavljenosti napojem in drugih alkimističnim 
produktom, tvoj lik, ko se nauči izdelati 3, 6 in 9 napojev ali drugih alkimističnih sestavin 
pridobi dodatno stopnjo Alkimistične odpornosti. 
 
Vsi možni napoji, ki jih lahko zvariš tekom dogodka in njihovi efekti so podrobneje opisani v 
dodatni priloženi razpredelnici sposobnosti. V njej so napoji tudi smiselno urejeni glede na 
efekt (fizični, psihični, obrambni ali napadalni) in barvo posameznega napoja, ki ga zvariš. 
 

Varjenje napojev 
Za uspešno varjenje napoja moraš imeti ustrezen alkimistični set, recept in ves potreben 
material. Stopnjo napoja določa alkimist, medtem ko pripravlja napoj. Od stopnje sta odvisna 
moč in čas delovanja. Najnižja stopnja napoja je 1, najvišja 10. Za izdelavo napoja prve stopnje 
potrebuješ ves opisan material in približno 10 minut dela. Za vsako višjo stopnjo napoja je 
potrebno vložiti le dodatnih 5 min in opisano količino materiala. Kot pripomoček pri merjenju 
časa priporočamo uporabo nekaj minutne peščene ure, ki jo med procesom varjenja lahko 
večkrat obrneš. Primer: Za napoj 4. stopnje potrebuješ 25 min časa in štirikrat toliko materiala 
kot za enak napoj 1. stopnje. 
 
Če pri izdelavi napoja iz kakršnihkoli razlogov pride do prekinitve, imaš možnost, da nadaljuješ 
izdelavo, če od prekinitve ne preteče več kot 10 min. V primeru, da je izdelava prekinjena za 
več kot 10 min, se napoj pokvari, izgubijo pa se tudi vse do tedaj uporabljene sestavine. 
 
Ko enkrat zvariš napoj, ga je potrebno primerno označiti in zapečatiti stekleničko. Za pečat 
priporočamo uporabo pisemskega ali drugega voska, za označbo pa listek na katerem je jasno 
označeno ime napoja, njegova stopnja in čas izdelave. Čas izdelave je nujen, ker izdelani 
napoj lahko uporabiš le na dotičnem LARPu in še dveh naslednjih dogodkih. Če ti nekdo 
podtakne napoj z že pretečenim rokom trajanja, ga lahko preprosto ignoriraš, saj je izgubil vso 
svojo magično moč. 
 
Barva zvarjenega napoja je vnaprej določena (glej razpredelnico sposobnosti ali 
alkimistični listek z recepti) in izbrana glede na njihov efekt, da ga lahko vsi igralci lažje 
in hitreje prepoznajo. 
 
GM lahko po dogovoru odobrijo izdelavo posebnih napojev ali dodatne količine napojev, če je 
to potrebno za igro. 
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Uporaba napojev 
Napoje lahko uporabiš na katerikoli osebi, ki sodeluje v igri. Taka oseba se imenuje »tarča«. 
Ko je napoj uporabljen oziroma ga tarča zaužije, se primerja stopnja napoja s stopnjo tarčine 
Odpornosti na alkimijo. Če je stopnja odpornosti enaka ali višja od stopnje napoja, ta nima 
učinka. Če pa je stopnja napoja višja od odpornosti, bo napoj deloval in tarča trpi učinek napoja.  
 
 
Pri uporabi protistrupa, ki izniči učinek napoja, mora biti stopnja protistrupa višja ali enaka 
stopnji napoja, da bo protistrup učinkovit. 
 
Vsak alkimist lahko prepozna neznani napoj, tako da ga preučuje določen čas – vsaka stopnja 
napoja pomeni 5 min preučevanja. To lahko počneš na mnogo različnih načinov kot je vohanje 
napoja, poizkušanje, uporabljaš lahko alkimistične knjige itd. Pri prepoznavanju pa obstaja 
nekaj omejitev. Nikakor ni možno prepoznati strupa samo z analizo prazne stekleničke ali 
ogledom zastrupljene tarče, če ta ne kaže očitnih znakov učinkov zaužitega napoja. Poleg tega 
pazi, če napačno odpreš napoj le-ta po 5 min izgubi svojo moč. 
 
POMEMBNO: Uporabljajo se lahko le napoji, ki so navedeni v pravilih ali pa so bili odobreni 
s strani GM. Za pripravo napojev je zaradi možnosti alergijskih reakcij, dovoljena le uporaba 
vode in prehrambnih barvil v obliki prahov ali past na sladkorni osnovi (kot se npr. 
uporabljajo pri peki). Pitje napoja se lahko tudi samo nakaže, vendar je v tem primeru potrebno 
vsebino stekleničke izliti. 
 

Alkimistično zdravljenje 
Zdravljenje z napojem zdravljenja je primerno za vse vrste poškodb in ran, vendar jih ne 
pozdravi v trenutku in tako kot pri običajnem zdravljenju, je še vedno potrebno okrevanje. 
 
Glede na stopnjo napoja se poveča tudi moč zdravljenja. Moč se pri zdravljenju meri v številu 
HP, ki se povrnejo ranjencu – Napoj zdravljenja stopnje 1 ali 2 pozdravi 1 HP, stopnje 3 ali 4 
pozdravi 2 HP, stopnje 5 ali 6 pozdravi 3 HP itd. 
 
POZOR: Stopnja Alkimistične odpornosti velja tudi za napoj zdravljenja, kjer mora stopnja 
napoja prav tako preseči tarčino stopnjo odpornosti za uspešno delovanje. 
 
V primeru fizičnih poškodb, ko se HP ne šteje (ta se namreč šteje le pri alkimiji in urokih), 
zdravilec oceni koliko HP naj bi ranjenec izgubil, glede na prejete poškodbe. 
 
Kot igralcu/igralki ti dajemo svobodo pri odločanju kako dolgo bosta zdravljenje in okrevanje 
trajala, vendar od vsakega posameznika pričakujemo fair-play. Oba poskrbita za čim boljšo 
igro in reagirajta na celjenje ran. Priporočljiv čas zdravljenja z napojem je 5 min na stopnjo 
(največ 20 minut). Rane je dodatno še vedno treba oskrbeti s prvo pomočjo, da ne pride do 
izkrvavitve, prav tako je potrebno namestiti izpahnjene in zlomljene ude. Zdravljenje z napoji 
je tako priporočljivo združiti z običajnim. 
 
Med zaužitjem dveh napojev zdravljenja/protistrupov mora preteči vsaj 15 minut, ker drugače 
morda le-ta ne bo deloval, lahko pa se pokažejo tudi stranski učinki ali zastrupitev. Na dan se 
lahko popije največ tri napoje zdravljenja/protistrupov na osebo. 
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Napredna Alkimija in recepti 
Nadaljnja podpoglavja so primerna predvsem za napredne alkimiste 
 
Za vse sledeče pripravke je potrebno imeti sposobnost Napredna alkimija. Ko se  sposobnosti 
naučiš, takoj pridobiš eno stopnjo k sposobnosti Alkimistična odpornost, kar omogoča varnejše 
ravnanje z nevarnimi snovmi. 
 
Podrobni recepti za izdelavo alkimističnih napojev bodo dodani v kratkem. 
 

Strupi za rezila in njihova uporaba 
Če želiš kot alkimist izdelovati strupe za rezila, moraš imeti sposobnost Napredne alkimije. 
Znati moraš izdelati tudi napoj z istim imenom kot strup – primer: za »Strup zmede« potrebuješ 
predhodno znanje »Napoja zmede«. 
 
Strupi se lahko nanašajo na vsa orožja z rezili ali konicami, razen na metalna orožja (kopja, 
metalne sekire itd.) in izstrelke strelnih orožij (puščice itd.). Strup se na tarčo prenese ob prvem 
udarcu, ki tarčo rani – takrat je oseba zastrupljena. Ko med igranjem raniš tarčo z zastrupljenim 
rezilom, moraš tarči razločno povedati ime in stopnjo strupa, da lahko ta pravilno reagira na 
zadani udarec in nanesen strup. Vsak nanesen strup je možno uporabiti le na eni tarči. 
 
Vsi nanosi strupa na rezila naj bodo le zaigrani, saj je večina penastega orožja precej 
občutljivega. Za čim boljši učinek morajo biti strupi gosti, lepljivi ali mastni, hraniti pa jih je 
treba v posodicah (tako kot napoje). Ob izdelavi strupa mora alkimist pripraviti listke, na 
katerih sta napisana ime in stopnja strupa, ki ga nato ob nanosu na orožje tudi priloži ali zaveže 
na orožje. Vsak listek predstavlja en nanos strupa in je za enkratno uporabo. Hkrati lahko na 
eno orožje naneseš le en strup. 
 
Enako kot za napoje velja tudi tu, da strup lahko uporabiš na katerikoli osebi, ki sodeluje v igri. 
Taka oseba se imenuje »tarča«. Ko je strup uporabljen oziroma je bil prenesen na ciljno tarčo 
z orožja, se primerja stopnja strupa s stopnjo tarčine Odpornosti na alkimijo. Če je stopnja 
odpornosti enaka ali višja od stopnje strupa, ta nima učinka. Če pa je stopnja strupa višja od 
odpornosti, bo strup deloval in tarča trpi učinek strupa. 
 

Praški in njihova uporaba 
Alkimist, ki želi izdelati praške (npr. smodnik), mora imeti sposobnost Napredna alkimija. 
Nimajo stopenj in se ne uživajo, zato so lahko izdelani iz kateregakoli materiala v praškasti 
obliki, ki je varen za namene LARP-a in ne more povzročiti alergenih reakcij pri udeležencih. 
 
Smodnik je primeren za uporabo v strelnem orožju. Za vsako stopnjo naredi alkimist eno enoto 
smodnika, ki je uporaben za eno polnjenje in strel orožja. Topovi potrebujejo 5 enot smodnika 
za en strel. 
 
Eksplozivni prah (posebno znanje): znanje izdelave je skrbno varovana skrivnost, ki se jo 
uči le zaupanja vredne alkimiste (pravijo, da se je lahko naučiš tudi pri piratih za masten denar 
ali pri orkih, ki prah poznajo pod drugim imenom, če si tega vreden). Prah se uporablja za 
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izdelavo eksplozivnih sodov, za kar alkimist potrebuje veliko časa in primerno opremo, da ga 
lahko izdela tekom dogodkov. Nujen je posvet z GM - kdaj se ga lahko izdela in varno uporabi. 
 
Prašek za izboljšanje oklepa lahko drago prodaš kovaškim mojstrom, saj ga uporabljajo pri 
izdelavi najbolj trpežnih oklepov in orožja. 

Olja in njihova uporaba 
Za izdelavo olj (npr. mehanskih ali korozivnih olj) prav tako potrebuješ sposobnost Napredna 
alkimija. Uporabljajo se za delo s ključavnicami in pastmi ali drugimi predmeti. Na vsak 
predmet se nanesejo le z enim nanosom. Imajo zgolj 3 stopnje. 
 
Pravila glede ključavnic in pasti bodo dodana kmalu. 
 
Olja sicer niso namenjena uživanju, a priporočamo, da so vseeno izdelana iz vode, obarvane z 
jedilnimi barvami. Listek s stopnjo olja in njegovim imenom, moraš dodati h ključavnici oz. 
pasti, na katero je bil nanesen. 
 
Vsa nanesena in izdelana olja so le za enkratno uporabo na enem predmetu. Njihov rok trajanja 
je za časa enega dogodka, saj na naslednjem dogodku postavitev predmetov in zgodba ne bosta 
enaka. 
 
Mehansko olje poveča težavnost ključavnice/pasti za stopnjo nanesenega olja. 
 
Korozivno olje zmanjša težavnost ključavnice/pasti za stopnjo nanesenega olja. 
 
Lepljivo olje povzroči, da se predmet igralcu prilepi na del telesa, s katerim se ga je dotaknil. 
Predmeta tako tarča za določen čas (10 min za vsako stopnjo olja) ne more odstraniti. Predmet 
se prilepi, če je bila oseba z njim v stiku vsaj 3 sekunde. Olje lahko uporabiš tudi, da zalepiš 
orožje v roke in ti ga tako v boju ni možno izbiti iz rok. Ni ga možno odstraniti magično ali s 
protistrupom. 
 
Spolzljivo olje od prvega dotika po nanosu olja predmeta ni več možno prijeti za določen čas 
(10 min za vsako stopnjo olja), saj je preveč spolzek za kaj takega. Olja ni možno odstraniti 
magično ali s protistrupom. 
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Frakcije 
Belesija je dežela z mnogimi različnimi rasami, ljudstvi in drugimi skupinami, ki sestavljajo 
njeno prebivalstvo. Vse imajo svoje posebnosti, običaje, prednosti in slabosti, ki jih lahko vsak 
od igralcev izpostavi in uporabi, da sebi in drugim ustvari čim boljšo izkušnjo.  
 
Poleg takšnih večjih skupin (rase, ljudstva, …) obstajajo tudi druge manjše, bolj specifične 
skupine, ki smo jih poimenovali »frakcije«. Te skozi leta larpanja nastajajo s pomočjo GM, 
predvsem pa z igralci, ki jih posamezna frakcija zanima oz. bi jo radi ustvarili. Frakcija je lahko 
skupina zeliščarjev, viteški ali čarovniški red, orkovski klan, ekipa roparjev in piratov ali 
katerakoli druga skupina, katere pripadniki imajo neko določeno funkcijo ter skupne cilje.  
 
Frakcije smo začeli ustvarjati z namenom, da imajo igralci možnost svoje like tesneje povezati 
z drugimi. Na ta način se zgodbe likov prepletajo, igralci pa za LARP-e lažje načrtujejo svoje 
lastne naloge in dodatno vsebino. Poleg tega frakcije med seboj (IT) izpostavljajo nasprotja, 
zavezništva in različne vidike življenja v Belesiji.  
 

Kako se pridružiš 
Če se želiš pridružiti eni izmed frakcij, se je najbolje pogovoriti z nekom, ki ji že pripada ali 
poiskati vodjo frakcije – vprašaj GM ali druge igralce, ki ti bodo znali pomagati. 
 
Tekom let smo ustvarili precej frakcij, nekatere ostajajo aktivne vse do danes, druge pa so 
zaradi pomanjkanja članov ali določene lokacije delovanja postale neaktivne (začasno zaprte). 
Ker se aktivnost posameznih frakcij precej spreminja glede na zgodbo trenutne sezone in 
dogodke na LARPih, seznama aktivnih frakcij nismo napisali, zato se glede tega pogovori z 
GM. Vsak ima priložnost vključiti enega ali več svojih likov v eno izmed že obstoječih frakcij, 
z dogovorom z GM pa se lahko ustvarijo tudi nove. Vključitev nikakor ni obvezna in jo za 
popolne začetnike zaradi zahtevnosti celo odsvetujemo (glej Zahteve frakcij), vendar če te to 
res zanima, bo vsekakor zabavno.  
 

Zahteve frakcij 
Skoraj vsaka frakcija zahteva dodatno opremo, poseben kostum in IT predznanje o nekem 
področju. Koliko je te opreme ter znanja in kakšen kostum je potreben, je odvisno od vsake 
frakcije posebej – nekatere lahko zahtevajo le oranžno tkanino okoli pasu, druge čim boljšo 
vojaško opremo, spet tretje različne kozmetične dodatke in znanje o belesijskih stvorih. Naj te 
naštete stvari ne ustrašijo, saj ti bodo pri vsem pomagali soigralci, predvsem tisti, ki pripadajo 
tvoji frakciji, IT znanje pa si nabiraš tekom LARP-ov. Več o zahtevah si lahko prebereš tudi 
na naši Wiki strani, v kategoriji Frakcije.  
 
BONUS: Z vključitvijo v eno izmed frakcij tvoj lik pridobi tudi nekaj bonusov v obliki 
sposobnosti, ki so navedene tudi v Tabeli sposobnosti. Če se tvoj lik naknadno pridruži frakciji 
ali zamenja frakcijo, se glede bonusov pogovori z GM oz. s svojim mentorjem, saj ne želimo, 
da bi bili bonusi motivacija pri izbiri frakcije. 
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Zahteve in bonusi frakcij so okvirno predstavljeni v spodnji tabeli: 
 

FRAKCIJA BONUS RAZLOG ZAHTEVE 

Jarilov red žilavost, dvoročno 
orožje 

Odlični vojaki, vitezi - 
dolgi meč 

Znanje bojevanja, 
kovinski oklep, 
tabard z grbom 

Klan Vzhajajoče 
črne zarje 

žilavost, enoročno 
orožje Utrjeni in bojeviti orki 

Orkovski kostum, 
poznavanje navad 

orkov 

Ormringi tuji jezik, orožje po 
izbiri Tujci in precej bojeviti Kostum, poznavanje 

navad Nordov 

Vzhodni in 
Severni ščit 

uporaba ščita, prva 
pomoč 

Urjenje za obrambo 
belesije - ščit in 

zdravila 
Kostum 

Urokolomilci čarobna odpornost, 
urok 1 po izbiri 

Bistvena sta urjenje z in 
proti magiji Pentagram 

Vedežniki branje in pisanje, 
orožje po izbiri 

V največji meri gre za 
urjenje proti magiji in 
boj z magičnimi bitji 

Črna runa in črn 
kostum 

Velesov red čarobna moč 1, urok 
2 po izbiri 

Izkušeni magi na 
splošno Znanje magije 

Zmajev red branje in pisanje, 
računanje, tuji jezik Učenjaki in raziskovalci Znanje zgodovine 

Belesije 

Črni bratje orožje po izbiri, prva 
pomoč 

Najemniki, dezerterji in 
podobno Kostum 

 

 

  

22 
 



Sposobnosti 
Spodaj je seznam vseh sposobnosti, ki se jih je mogoče naučiti. Med igranjem lahko seveda 
počneš še mnogo drugih dejavnosti, zato naj te ta seznam pri tem ne omejuje.  
 
V prvem stolpcu je ime sposobnosti in število točki, ki jih moraš porabiti za pridobitev 
sposobnosti (oglati oklepaj). V drugem stolpcu so predstavljene stopnje sposobnosti in možnost 
napredovanja. V tretjem stolpcu je kratek opis sposobnosti.  
 
Za več podatkov (npr. vrste urokov in napojev) poglej razpredelnico sposobnosti na naši spletni 
strani.  
 
Pomen barv: 

• Zahtevano je OT znanje 
• Pogoj za čarovništvo 
• Pogoj za alkimijo 
• IT šolanje (v cehu ipd.) 
• Možnost zaposlitve in zaslužka 

 
OSEBNE LASTNOSTI 

HP/Žilavost [4] Max. 9 Vsak dodaten HP/Žilavost stane 4 točke 

Čarobna odpornost 
[2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4] Max. 9 

Odpornost na uroke, katerih stopnja je nižja od stopnje 
tvoje odpornosti (za nakup stopnje potrebuješ vse nižje 

stopnje) 
Alkimistična 

odpornost [2, 2, 2, 3, 
3, 3, 4, 4, 4] 

Max. 9 
Odpornost na napoje, katerih stopnja je nižja od stopnje 
tvoje odpornosti (za nakup stopnje potrebuješ vse nižje 

stopnje) 

Seštevek odpornosti Max. 
12 Skupni seštevek vseh odpornosti ne sme presegati 12 

 
 

OSNOVNE VEŠČINE 
Priprava ognja 

[1] Osnovno Iskanje in vžiganje suhega netiva (vžigalice in kresilni 
kamen) 

 Napredno [1] Iskanje in vžiganje netiva v vlažnem ali mokrem okolju 
Iskanje hrane 

[1] Osnovno Iskanje in prepoznavanje užitne hrane v naravi 

Kmetovanje [1] Osnovno Izučenost upravljanja in dela na polju, v sadovnjakih, 
vinogradih, gozdovih, z živinorejo in čebelarstvom 

Ribolov [1] Osnovno Lovljenje rib. Ribolov traja vsaj 5 - 10 min 
Sledenje [1] Osnovno Iskanje in prepoznavanje sledi 

 Stezosledec [1] Določanje starosti sledi, št. bitij, prepoznavanje znakov… 
Kuhanje [1] Osnovno Priprava užitnega obroka 

 Kuhar [1] Priprava okusnih in imenitnih jedi 
Rudarjenje [1] Rudar Iskanje in izkopavanje rude. Kopanje traja 10- 20 min 
Pesništvo [1] Osnovno Petje in pisanje pesmi 

 Potujoči pevec 
[1] Posluh in pesniški dar 
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Ples [1] Osnovno Znanje osnovnih veščin plesanja 
 Plesalec [1] Znanje plesnih korakov in ritma 

Igranje 
inštrumenta [1] Osnovno Igranje  glasbenega  inštrumenta 

 
 Glasbenik [1] Napredno igranje in zbirka skladb 

Tuji jeziki [1] Osnovno Sporazumevanje z bitji različnih ras in ljudstev 
Branje in 
pisanje [1] Osnovno Tekoče branje in pisanje  posameznega jezika. Pogoj za 

Čarovništvo (razen v redkih primerih - pogovor z GM) 
 Kaligraf [1] Znanje kaligrafije 

Osnovno 
računanje [1] Osnovno Osnovno računanje in štetje 

 Napredno [1] Napredno matematično znanje 

Zeliščarstvo [1] Osnovno Iskanje in nabiranje zelišč, potrebnih za varjenje napojev, 
lekarništvo in zdravljenje. Pogoj za Alkimijo 

 Zeliščarstvo 
[1] Iskanje redkih zelišč in rokovanje z strupenimi rastlinami 

Lekarništvo [1] Lekarnar Obdelava zeli in izdelava napitkov in mazil iz zelišč za 
alkimijo (potrebuješ Zeliščarstvo) 

Pasti 
(postavljanje, 

odkrivanje) [1] 
Osnovno Za lovljenje manjše divjadi ali oviranje ljudi 

 Lovec [2] Zapletene močnejše pasti za lovljenje večje divjadi in ljudi 
Ključavnice 
(zaklepanje, 

odklepanje) [2] 
Osnovno Vlamljanje preprostih ključavnic in zaklenjenih vrat (5 min 

za vsako stopnjo) 

 Ropar [2] Vlamljanje zahtevnih ključavnic. Vlamljanje traja okoli 5 
minut 

Delo z lesom 
Delo z usnjem 

Delo s 
kovinami 

Delo s 
tkaninami 

Delo z glino 
Delo s 

kamenjem 

Osnovno Vajenec (samouk ali delo pri obrtniku) 
Napredno [2] Pomočnik (samouk ali delo pri obrtniku) 
Strokovnjak 

[4] 
Certifikat obrtnika. Potrebno učenje pri obrtniku ali 

mojstru 

Mojster [8] Certifikat mojstra. Potrebno učenje pri mojstru ali mojstru 
ceha 

Velemojster 
[16] Certifikat mojstra ceha. Potrebno učenje pri mojstru ceha 

 
 

ZDRAVLJENJE 

Prva pomoč [2]  Osnovna oskrba rane, ki prepreči izkrvavitev. Pozdravi lažje 
poškodbe/1HP, lahko oskrbiš tudi samega sebe 

Zdravljenje [3]  Pozdravi srednje poškodbe/2 HP. Zdravljenje naj traja vsaj 
nekaj minut, odvisno od poškodbe (potrebuješ Prvo pomoč) 

Medicina [4]  Pozdravi težke rane/3 HP. Tako zdravljenje naj traja vsaj 5 min. 
(potrebuješ Zdravljenje) 
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BOJNE VEŠČINE 
Kratko enoročno 

orožje [1]*  Uporaba kratkega enoročnega orožja (do 50 cm) 

Enoročno ostro orožje 
[1]*  Uporaba ostrega enoročnega orožja (od 50 do 110 cm) 

Enoročno težko orožje 
[1]*  Uporaba topega enoročnega orožja (od 50 do 90 cm) 

Dvoročno ostro orožje 
[2]*  Uporaba ostrega dvoročnega orožja (nad 110 cm) 

Dvoročno težko orožje 
[2]*  Uporaba topega dvoročnega orožja (nad 90 cm) 

Strelno orožje - lok [3]  Uporaba loka 
Strelno orožje - ostalo 

[2]  Uporaba ostalega strelnega orožja 

Orožje na drogu [2]*  Uporaba sulice, helebarde ipd. 
Metalno orožje [2]  Uporaba metalne sekire, noži ipd. 

Ščit [2]*  Uporaba ščita 

Ščitolomilec [1]*  Priučena sposobnost izvedbe mogočnega udarca po 
nasprotnikovem ščitu in njegovo uničenje 

Dvoročni boj [1]*  Boj z dvema orožjema - v vsaki roki eno (potrebuješ 
sposobnost Enoročno orožje) 

Napredno bojevanje* Napredno 
[2] 

Velika spretnost določene veščine in mesto na velikih 
turnirjih. Naziv dobi vsak novi zmagovalec velikega 

turnirja 
Oblegovalne naprave 

[3]  Uporaba oblegovalnih naprav 

Boj na blizu  [1, 1, 1, 
2, 2, 2, 3, 3, 3, 3] 

Max. 10 
 

Dvoboj brez orožja. Na 5. in 10. stopnji lik pridobi +1 
žilavost/HP. Bojne veščine, ki so označene z *, dodajo 

+1 točko (ne stopnjo!) k sposobnosti Boj na blizu 
 

 
 

ALKIMISTIČNA SPOSOBNOST 
(seznam in opisi posameznih napojev se nahajajo v razpredelnici sposobnosti) 

Osnovna alkimija [1] Variš lahko napoje katerekoli stopnje. 10x minut in 1x količina 
sestavin na napoj. (x je stopnja napoja) 

Napredna alkimija [3] Sposobnost izdelave zahtevnih alkimističnih izdelkov (olja, praški in 
strupi za rezila) 

 
 

ČAROBNA SPOSOBNOST 
(seznam in opisi posameznih urokov se nahajajo v razpredelnici sposobnosti) 

Čarobna moč [2]  

Sposobnost uporabe osnovnih urokov in osnova za 
povečanje čarobne moči. Magični ogenj (vžigalnik).... 
Pogoj za Čarovništvo. Na stopnji 3, 5, in 8 pridobiš +1 

stopnjo Čarobno odpornost kot posledica čaranja 
Napredna čarobna 

moč [1,2,3,4]  Na čarovniški stopnji 2, 4, 6, 8 lik za določeno število točk 
nadgradi čarovniško moč za 1 
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Uroki za Čarobno 
moč 1 [1]  Uroki, ki postanejo na voljo pri 1. stopnji čarobne moči 

Uroki za Čarobno 
moč 2 [2]  Uroki, ki postanejo na voljo pri 2. stopnji čarobne moči 

Uroki za Čarobno 
moč 3 [3]  Uroki, ki postanejo na voljo pri 3. stopnji čarobne moči 

Uroki za Čarobno 
moč 4 [4]  Uroki, ki postanejo na voljo pri 4. stopnji čarobne moči 

Uroki za Čarobno 
moč 5 [5]  Uroki, ki postanejo na voljo pri 5. stopnji čarobne moči 

Čarobna 
koncentracija [2]  Izmučenost po uroku traja 30s/stopnjo namesto 

1min/stopnjo 

Bojno čaranje [2]  Čarovnik kljub prekinitvi koncentracije lahko izvede urok 
do te stopnje, kot ga je pripravil 
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