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Dobrodošli v Belesiji!   

Knjiga pravil vsebuje razlage, uporabne primere in napotke za igralce, najprej pa si 
lahko prebereš nekaj glavnih idej našega LARP-a. 
 
Kakšen svet smo zgradili? Naš LARP je usmerjen v srednjeveško-fantazijski svet in 
poteka v Belesiji - stari deželi, polni škratov, vilinov, orkov, ljudi, polovnjakov in 
drugih magičnih bitij, ki se potikajo naokoli. Nekateri so prijazni, drugi smrtno 
nevarni. Vsakdanje življenje je prepredeno z željo po odkrivanju neznanega. Ambicije 
enega lahko spremenijo življenja mnogih, ambicije mnogih pa lahko zamajejo še tako 
trdno oblast. Vse to lahko najdeš v Belesiji, kjer te dogodivščine čakajo prav za vsakim 
vogalom.  
 
Preprosta pravila, poglobljeno vživljanje. Na naših dogodkih dajemo poudarek 
igranju vlog in poglobitvi v zgodbo. Želimo, da se liki med seboj razlikujejo po znanju 
in obnašanju, ne le po točkah in stopnji moči. Pravila so zato oblikovana na tak način, 
da minimalno omejujejo igranje. 
 
DKWDDK je nemška kratica za »Du Kannst Was Du Darstellen Kannst«, kar pomeni 
»Delaj tisto, kar lahko prikažeš«. Niso mišljene le tvoje fizične sposobnosti, temveč je 
ključen prikaz sposobnosti z dobrim igranjem ter uporabo In-Time pripomočkov in 
efektov. Karkoli delaš med igro, mora biti to dovolj jasno in prepričljivo, da ti bodo 
soigralci zares verjeli. 
 
Play to lose! je koncept nordijskega LARP-a, ki ga v igro vključujemo tudi na naših 
dogodkih. Ni važno, če boš z nekim dejanjem pokvaril načrte svojega lika, dokler boš 
s tem ustvaril zanimivo zgodbo zase in za soigralce. Nihče ne igra za zmago, ker v 
LARP-u zmage sploh ni. Bistveno je skupno ustvarjanje nepozabnih dogodkov, ki nas 
vse naredijo zmagovalce.  
 
Obleka naredi človeka. In tudi vilina, škrata, orka ... Dobro izdelan kostum je sestavni 
del LARP-a. Dogajanje naredi avtentično, čeprav se dogaja v fantazijskem svetu, 
hkrati pa naredi tvoj lik bolj realen in predstavlja njegovo zgodbo.  
 
Fantazijski svet vse naokoli. Na LARP-ih se trudimo ustvariti igralni prostor, ki je 
prepričljiv in daje igralcem občutek, da so res v drugem svetu. Naš cilj je, da te 
postavimo v prostor, ki je In-Time povsod okoli tebe.  
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Kratice, ki bodo olajšale branje: 
 
LARP – Live Action Role Playing (igranje vlog v živo) 
 
IT – In Time (čas, ko poteka igra in igraš svoj lik) 
 
OT – Out Time (čas, ko igra ne poteka in ne igraš svojega lika) 
 
GM – Game Master (vodja LARP-a) 
 
NPC – Non-Personal Character (lik, izdelan s strani GM, ki služi izključno zgodbi 
LARP-a) 
  
TS – Točke sposobnosti (glej Tabelo sposobnosti)  
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Varnost 

V LARPu lahko hitro pride do dejanskih poškodb, zato je varnost igralcev vedno na 
prvem mestu. Igranje poteka podnevi ali ponoči, v notranjih prostorih ali zunaj v 
gozdu, včasih gre za mirno sedenje ob ognju, spet drugič za srdite boje.  
LARP oprema mora biti varna za uporabo, zato se pred vsakim dogodkom preverja 
orožja, oklepe in morebitne druge kose. Vsak kos orožja mora ustrezati LARP 
standardom (glej poglavje LARP orožje).  
V primeru prave poškodbe se igro ustavi, odpelje poškodovano osebo izven območja 
igranja ter zanjo primerno poskrbi - pozor, dogodkov se vedno udeležuješ na lastno 
odgovornost! - medtem ko se igra za druge nadaljuje. Včasih ni takoj jasno, če gre za 
pravo ali zaigrano poškodbo, zato uporabljamo posebne vzklike, ki ti dajo vedeti kdaj 
se igra začne, konča in prekine.  

Posebni vzkliki 

GM ali igralci bodo v posebnih primerih lahko zaklicali besedo ali frazo, ki je že 
vnaprej znana vsem udeležencem in se šteje kot OT vzklik, torej ni del igre. Upoštevati 
ga morajo vsi udeleženci. 
 

● IN-TIME: Pomeni začetek LARP-a. Uporabi ga lahko le GM.  
 

● OUT-TIME: Pomeni konec LARP-a. Uporabi ga lahko le GM.  
 

● STOP: Pomeni popolno prekinitev igre s strani vseh igralcev. Uporabijo ga 
lahko vsi igralci, ko pride do OT poškodbe, torej poškodbe, kjer ne gre za igro, 
temveč je resno ogroženo fizično ali psihično zdravje igralcev. Izjemoma se 
uporablja tudi v drugih situacijah, npr. če nekomu v gneči padejo na tla očala. 

 

Posebna območja 

Na LARP-ih se lahko določi območja, za katera veljajo posebna pravila. 
 

● OT cona: Območje, kjer igra ne poteka (npr. garderoba, skladišče in parkirišče). 
 

● Zaprta cona: Območje, ki je zaprto za igralce (npr. GM baza).  
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Bojevanje  

Bojevanje je pomemben del igranja vlog. Mehanike pri običajnem (fizičnem) bojevanju 
ni, ker temelji izključno na kvalitetni igri. Najpomembnejša sta čim realnejša izvedba 
udarcev in odzivanje nanje. V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov.  
 
Pri LARP-u se uporablja le penasto orožje, torej so orožja precej lažja od pravih. 
Ključno je, da vsak igralec smatra svoje penasto orožje za pravo in mu s tem doda 
namišljeno težo. Na to bodi pozoren predvsem med večjim bojem, kjer v zmedi hitro 
pozabiš, da težkega dvoročnega kladiva ne moreš vihteti naokoli enako kot leseno 
palico.  
Prepričljivo igro dosežeš z realnim prikazom udarcev. Ni dovolj, da se s sekiro nekoga 
le dotakneš, temveč moraš narediti zamah. Zapomni si, da se “lahkoten udarec” pri 
treh različnih osebah dojema na tri različne načine, zato pazi, da po nasprotniku ne 
udariš premočno in ga ne poškoduješ. Varnost je na prvem mestu! 
Pravilna moč udarca je takšna, da bo nasprotnik udarec jasno začutil (ne glede na 
njegovo opremo), a brez resne bolečine. V praksi je to lahko težavno, vendar vaja dela 
mojstra.  
 
Odzivanje na udarce je še pomembnejše od njihove izvedbe, ker lahko z dramatično 
reakcijo dosežeš večji vpliv na igro. Pomembno se je zavedati svoje opreme, saj je 
velika razlika, če nosiš ploščni oklep ali laneno tuniko. Če boš odigral udarcem 
primerno, boš pripomogel k celotni igri, v nasprotnem primeru pa boš škodoval tako 
sebi kot soigralcem. 

Primer: V roko dobiš močan udarec z mečem, ki ti jo poreže ali zlomi. Primeš se za roko 
in zakričiš od bolečine. Roka ti mahlja naokoli, morda padeš po tleh ali zbežiš iz bitke. 
Vedno si zapomni, da nikoli in nikdar nisi vsemogočni bojevnik! Ko prejmeš udarec, 
odigraj poškodbo in, če imaš zlomljeno roko ter močno krvaviš, se pač ne moreš več 
boriti.  

 
Poškodba je odvisna od vrste orožja, (IT) moči udarca, zaščitne opreme itd. Posebnost 
so le strelna orožja (lok, samostrel, ognjena orožja). Strelna orožja z izstrelkom ob 

zadetku direktno povzročijo škodo in prebijejo kakršenkoli oklep (razlog za to je 
zelo majhna hitrost penastih LARP izstrelkov). Mednje spadajo predvsem lok, 
samostrel in pištole s penastimi izstrelki Strelna orožja brez izstrelkov igralca le 
zbijejo na tla, podobno kot magični urok Veter, nakar se lahko okorno pobere in 
nadaljuje z igro. Mednje spadajo predvsem LARP pištole s slepimi naboji.  
Pred vsemi strelnimi orožji se seveda lahko braniš s ščitom ali se izmakneš izstrelkom.  
 
Zapomni si, da je bojevanje del igranja vlog in je lahko mnogo več kot mlatenje po 
nasprotnikih. Skrbeti moraš za svojo opremo, kupiti dodatne puščice in zloščiti oklep.  

Primer: Med bojem je bil tvoj oklep poškodovan, meč pa bi tudi potreboval nekaj 
brušenja. Če je na LARP-u kovač, se lahko napotiš do njega in dogovoriš za popravilo. 
Kovač bo imel pravo ali penasto orodje s katerim ti bo za dogovorjeno plačilo popravil 
opremo. Vse je del igre! Popravilo bo trajalo nekaj časa in verjetno zahtevalo plačilo, 
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zato skušaj barantati in se pogajati za čim ugodnejšo ceno. Vse to lahko vključiš v celo 
vrsto LARP-ov, kar bo obogatilo izkušnjo tebi in drugim.  

 
Fair play morajo upoštevati vsi igralci. Mehanika bojevanja daje igralcem zelo veliko 
svobode, zato lahko v boju pride do nesoglasij. Zgodi se, da nekdo udarec izvede slabo 
oz. se nanj slabo odzove, kar je v večini primerov povsem nenamerno, zato se med 
igro na to praviloma ne opozarja. Če pa med LARP-om pride do hude kršitve ali 
ignoriranja pravil, bodo taki igralci opozorjeni s strani GM. Do njih lahko med igro 
pristopi tudi vsak igralec in jih opozori na kršenje pravil.  
 

 
 

Pravila bojevanja 

Glavna pravila, ki jih mora upoštevati vsak udeleženec: 
● Udarci in streli v glavo ali mednožje so strogo prepovedani! 
● Udarci naj bodo dovolj močni, da so prepričljivi in jih nasprotnik čuti, hkrati pa 

lahkotni, da ne povzročajo bolečine ali poškodbe. 
● Vsak prejet udarec mora biti odigran!  
● Vsa uporabljena oprema mora izpolnjevati varnostne standarde. 
● Upoštevajte svoje OT sposobnosti - težko boste prepričljivo igrali lik mojstra 

mečevanja, če meča še nikoli niste imeli v rokah.  
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HP mehanika 

HP ali Hit-Points (življenjske točke) nastopajo le pri izvajanju magije in alkimije. Za 
razliko od fizičnega bojevanja, kjer so udarci in zadetki jasno vidni, imajo različni 
uroki in napoji bolj arbitraren učinek, zato potrebujejo pomoč HP mehanike.  
Nekateri magični uroki in alkimistični napoji (npr. ognjena krogla in strup) povzročijo 
škodo, ki se meri preko HP-jev. Vsak lik začne z 2 HP, kar pomeni, da lahko utrpi s 
strani urokov in napojev dva HP škode. Ko tvoj lik izgubi zadnji HP, je smrtno ranjen 
in bo umrl, če ne dobi pravočasne zdravniške pomoči.  
 
Nekaj primerov možnih situacij, ki ti naj bodo v pomoč: 

Primer 1: Tvoj lik ima 3 HP in nasprotnik te je zadel s Čarobno kroglo stopnje 1, ki 
naredi 2 HP škode. Poleg tega ima tudi učinek zmedenosti, zato moraš približno 1 
minuto to tudi igrati (glej poglavje Magija). Po koncu efekta lik lahko čuti fizične 
poškodbe, vendar nadaljuje z bitko. Paziti mora na druge nevarne uroke, ker bi mu vsak 
nadaljnji urok škode lahko vzel ves preostali HP in posledično zadal smrtne poškodbe. 
Primer 2: Tvoj lik ima 2 HP in spije strup stopnje 3, ki naredi 3 HP škode. Odigraš 
učinek napoja - zastrupitev, ki ti v tem primeru vzame celoten HP, zato začne tvoj lik 
umirati. Potrebuje takojšnjo zdravniško pomoč, sicer ga čaka gotova smrt.  

 

Poškodbe 

Fizične poškodbe se delijo na lažje, srednje in težke, vendar med njimi ni povsem 
začrtanih meja, saj presojo prepuščamo igralcem - ranjenim in še posebej zdravilcem, 
ki poškodbe oskrbujejo. Zapomni si: Play to lose!  
Okviren opis poškodb: 

● Lažje poškodbe so ureznine, opekline, modrice, zvit gleženj ali prst, manjše 
rane in druge podobne poškodbe, ki ne ogrožajo življenja lika.  

● Srednje poškodbe so globlje ureznine, zvite okončine, počene kosti in druge 
podobne poškodbe, ki ne ogrožajo življenja lika, vendar bodo pustile vidne 
posledice.  

● Težje poškodbe so zlomljene kosti, zelo globoke rane, pretres možganov, 
odsekani udi in podobne poškodbe, ki ogrožajo življenje lika in bodo pustile 
hujše trajne posledice.  

 
Že najlažja poškodba privede do krvavitve in infekcije. Ko se to zgodi, mora tvoj lik 
do konca LARP-a nujno poiskati zdravniško pomoč, sicer ga čakajo trajne fizične ali 
psihične posledice, morda pa celo smrt (več o tem v poglavju Zdravljenje). Če na 
LARP-u slučajno ni nobenega zdravilca, se moraš ob koncu dogodka s svojo poškodbo 
zglasiti pri GM.  
 

Smrt  

Vsak lik ima le eno življenje in ko umre, je to zanj konec. Igranje vlog je zato bolj 
zanimivo in napeto, ker možnost smrti doda občutek nevarnosti in spodbudi skrb za 
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lik. Če ti je lik pri srcu, boš še posebno pazil, da ostane pri življenju, sovražnik pa se 
bo zavedal pomembnosti dejanja. 
 
Lik lahko umre na več načinov. Največkrat prejme smrten udarec (prerezan vrat), 
izgubi ves HP ali pa je fizično ranjen in v času LARPa ne dobi primerne zdravniške 
oskrbe. 
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Zdravljenje  

Po vojaškem spopadu, dvoboju, lovu ali le manjši nesreči pri delu je treba obiskati 
zdravilca, ki ti bo zakrpal rane, zašil ureznine ali naravnal zlomljeno roko. Vsak 
zdravilec mora uporabljati primeren zdravniški pribor. Za običajne zdravilce so to 
povoji, šivanke, niti in škarje, za čarobne zdravilce morda knjiga molitev, obeski in 
prenosni oltar, alkimistični zdravilci pa bodo varili napoje s svojim alkimističnim 
setom.  
Če uporabljaš prave šivanke in škarje pazi, da se kdo zares ne poškoduje. Zelo 
uporabna je tudi umetna kri, ki naredi igro še bolj resnično, prav pa pridejo tudi 
različne silikonske imitacije  kože ipd. 
Zdravljenje mora izgledati čim bolj realistično in h temu v igri pripomoreta tako 
zdravilec kot ranjenec. Zdravilec mora imeti primerno LARP opremo, paziti mora, da 
odstrani košček odlomljene konice, ki je ostala v rani, med delom naj miri pacienta, 
lahko ima pomočnike ali vajence, ki mu pomagajo, in mizo ali podlogo, na kateri bo 
opravljal svoje delo.  
Seveda pa mora tudi ranjenec primerno zaigrati bolečino. Če gre za hujšo poškodbo, 
morda vrešči na ves glas, lahko celo omedli. Če gre za bolj preprosto zdravljenje, lahko 
mirno pripoveduje, kaj se mu je zgodilo, kje je dobil poškodbo in komu se bo maščeval 
zanjo. Po zdravljenju mora nekaj časa okrevati, kar lahko traja eno ali več ur, odvisno 
za kakšno poškodbo je šlo. Čas okrevanja določi zdravilec, celoten HP pa se ti povrne 

do naslednjega dogodka (če nisi izgubil vseh točk in umrl).  
 
Tri glavna načela zdravljenja:  

● Vzemi si čas! Cilj našega LARP-a ni instantno zdravljenje zato ker želiš nazaj v 
boj, temveč kvalitetna igra, ki naredi LARP bolj zanimiv za vse igralce. Ne hiti 
po nepotrebnem - zdravljenje in okrevanje naj potekata čim dlje.  

● Ne boj se pretiravati! Ko kričiš in se treseš od bolečine pogosto izgledaš manj 
dramatično kot si misliš, zato se vživi v vlogo in odigraj s čim več energije. 

● Stopnjo poškodbe določa zdravilec! Tvoj lik bo najverjetneje vedel, kaj ga je 
ranilo, vendar bo pravo resnost poškodbe lahko določil le izkušen zdravilec. 
Poskušaj mu opisati kaj in kam te je zadelo orožje ali urok in mu tako pomagaj 
oceniti čas zdravljenja in okrevanja.  

 

Kako zdraviš poškodbe? 

 
Zdravljenje ima preprosto mehaniko, ki v igri dopušča ogromno svobode. Deli se na 

Osnovno zdravljenje, ki se ga lahko nauči vsak lik, in Napredno zdravljenje, ki je 

namenjeno tistim, ki se poklicno ukvarjajo z zdravilstvom. Obe obliki zdravljenja 

obstajata v medicini, magiji in alkimiji. Napredno zdravljenje je razdeljeno na tri 

stopnje, ki označujejo znanje zdravilca. 
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Osnovno zdravljenje  

Osnovno zdravljenje je namenjeno le najnujnejši oskrbi, ki zaustavi krvavitev in tako 

prepreči smrt, ne pa infekcije. Ranjenec, ki je prejel osnovno zdravljenje, bo tako še 

vedno imel inficirane  rane, kar lahko pozdravi samo Napredno zdravljenje.  

V medicini se sposobnost Osnovno zdravljenje imenuje Prva pomoč, med čarovniki je 

znana kot urok Zapri rano, pri alkimistih pa je to napoj Stabilizacije.  

Napredno zdravljenje 

Če se lik želi rešiti infekcije, ki je nastopila s poškodbo, in s tem tudi hujših trajnih 

posledic kot so deformacije ali hude brazgotine, mora biti deležen Naprednega 

zdravljenja, česar so vešči le poklicni zdravilci. 

Medicina: Običajni zdravilci so lahko mobilni, saj ne potrebujejo kotla in ognjišča za 

varjenje napojev ali oltarja za čaščenje bogov. Medicinsko zdravljenje je najhitrejše, 

vendar pusti največ brazgotin in morebitnih trajnih posledic. 

 

Magija: Magični zdravilci lahko dajejo blagoslove, zdravijo in prepoznajo magične 

kletve. Magično zdravljenje zahteva zapletene rituale in zato traja najdlje, vendar pusti 

najmanj brazgotin in morebitnih trajnih posledic. Zdravljenje lahko oteži čarobna 

odpornost ranjenca.  

 

Alkimija: Alkimistični zdravilci lahko zdravijo bolezni in varijo napoje že vnaprej, 

vendar lahko te pustijo trajne posledice v obliki odvisnosti in stranskih učinkov. 

Alkimistično zdravljenje praviloma traja manj časa od običajnega in je odvisno 

predvsem od priprave napojev. Pogosto pusti brazgotine in morebitne trajne 

posledice. Zdravljenje lahko oteži alkimistična odpornost ranjenca. 

 

Za vsako vejo Naprednega zdravljenja obstajajo tri stopnje, ki predstavljajo znanje 

zdravilca in določajo število zdravilskih posegov, ki so potrebni za zdravljenje 

poškodb. To pomeni, da zdravilec 1. stopnje potrebuje en poseg za lažje poškodbe, 

dva posega za srednje in tri za težje. Zdravilec 2. stopnje potrebuje za lažje in srednje 

poškodbe en poseg in za težje poškodbe dva posega. Zdravilec 3. stopnje za vse vrste 

poškodbe potrebuje le en zdravilski poseg. Če enega ranjenca istočasno zdravi več 

zdravilcev, se posegi lahko dogajajo istočasno in se seštevajo med seboj.  

 

Koliko časa preteče med posameznimi posegi, kako dolgo trajajo posegi in okrevanje 

po njih je odvisno izključno od zdravilca. Ta si lahko vzame od nekaj minut do več ur, 

kar je prepuščeno igri - če bo potek zdravljenja zabaven, bosta najverjetneje imela 

zdravilec in ranjenec interes po čim daljši interakciji.  

Zdravilec je ranjencu dolžan povedati stopnjo poškodbe oz. število potrebnih 

posegov. To poskušaj storiti IT. 
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Primer: Zdravilec pristopi k ranjencu in pregleda njegove poškodbe. Vpraša ga kje in kako je 

bil ranjen ter na podlagi tega oceni poškodbo. Zlomljeno rebro in modrica se mu zdita srednja 

poškodba, zato mu pove: “Vse bo v redu, čeprav bo potrebno kar nekaj okrevanja. Verjetno bosta 

nujna dva zdravniška posega [srednja poškodba]. Na tvojo srečo sem zakrpal že kar nekaj 

ran, tako da mislim, da mi uspe celo z enim [Napredno zdravljenje vsaj stopnje 2].  

 

V primeru, da rane niso ustrezno pozdravljene ali pa ranjenec ni upošteval 

zdravilčevih navodil za okrevanje, bo imel lik trajne fizične in psihične posledice 

(pogovori se z GM).  
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Magija 

Magija ima v Belesiji velik pomen. Mnogo je tistih, ki so le stežka pridobili magične 
moči in se naučili urokov, drugi pa so se s to močjo že rodili. 
Za izvajanje magičnih urokov uporabljamo preprosto mehaniko, ki med igranjem 
dopušča mnogo svobode in domišljije.  

Želiš postati čarovnik? 

Vsak lik, ki želi uporabljati magijo, potrebuje dve osnovni sposobnosti – Branje in 

pisanje ter Osnovna čarobna moč. To ti omogoča izvajanje osnovnih urokov, medtem 
ko potrebuješ za izvajanje naprednih urokov tudi sposobnost Napredna čarobna moč.  
Osnovni in napredni uroki se razlikujejo po učinkih, njihova moč pa je odvisna od 
dolžine izvajanja. Najnižja stopnja je 1, najvišja pa 10. 
 
Dodali smo še dve posebni pravili: 

1. Čarovnik ne more uporabljati urokov, kadar mu del trupa prekriva kovinski 
oklep, saj mu ta onemogoča pravilen pretok magije.  

2. Zaradi izpostavljenosti magiji tvoj lik pridobi dodatno stopnjo Čarobne 
odpornosti za vsak peti urok, ki se ga nauči. 

Izvajanje magičnih urokov 

Pri izvajanju urokov je najpomembnejši občutek, da urok zares izvajaš. Ne gre za hitro 
recitiranje uroka, da bi ta čimprej zadel tarčo, temveč za zanimivo in prepričljivo igro.  
 
Izvajanje urokov zahteva, da verbalno izraziš čarobne besede, ki jih podkrepiš z 
obrazno mimiko, kretnjami rok ali različnimi pripomočki (npr. amuleti, totemi in 
penasti izstrelki). Kakšne bodo te besede in kretnje je prepuščeno tvoji domišljiji, 
upoštevati pa moraš pravilo “10 besed na stopnjo uroka + ime uroka + stopnja 
uroka.”  
Zadnje besede izreka torej vsebujejo ime uroka ter njegovo stopnjo, pred tem pa moraš 
izgovoriti 10 besed na posamezno stopnjo uroka. Besede morajo biti izrečene jasno in 
glasno. Poleg tega moraš tudi pokazati na izbrano tarčo, z njo vzpostaviti očesni stik 
ali tarčo zadeti z izstrelkom, ki predstavlja urok. Tako bo tarča vedela kaj jo je zadelo 
in kako se mora odzvati.  

Primer 1: Za urok Veter stopnje 1 moraš izgovoriti 10 besed ter na koncu dodati 
»Veter, ena!« 
Primer 3: Za urok Veter stopnje 6 moraš izgovoriti 60 besed ter na koncu dodati 
“Veter, šest.« Dovoljeno je šestkrat izgovoriti skupek 10 enakih besed.  

 
Kot čarovnik imaš lahko s seboj knjigo ali zvitke urokov, v katerih imaš zapisane 
besede in potek uroka. Vsak čarovnik si besede za svoje uroke izmisli sam, vendar pa 
morajo biti za posamezen urok vedno enake. Če se pri izvajanju zmotiš ali si prekinjen, 
se urok izniči in začeti moraš znova. Izbiraš lahko med katerokoli stopnjo uroka, ki jo 
je tvoj lik zmožen izvesti.  
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Najvišja stopnja uroka je vedno enaka stopnji tvoje Čarobne moči. Začneš s stopnjo 1, 
nato pa dobiš dodatno stopnjo na vsakih 5 točk vloženih v uroke.  
 
Čarobna odpornost služi kot zaščita pred uroki. Deluje pri urokih z negativnim in 
pozitivnim učinkom. Kadar je stopnja uroka, ki te zadane, enaka ali nižja od stopnje 
tvoje Čarobne odpornosti, urok nima učinka, kar velja tudi za magično zdravljenje. 
Urok deluje na tarčo z močjo, ki predstavlja razliko med odpornostjo tarče in stopnjo 
uroka.  

Primer: Čarovnik izvede urok Slepota stopnje 3 na tarči s Čarobno odpornostjo stopnje 
1, zato bo tarča dobila učinek uroka z močjo stopnje 2.  

 
Učinek uroka deluje na tarči toliko minut, kolikor je stopnja uroka, ki te je zadela. V 
primeru, da gre za urok škode, se ti poleg učinka odbije še določeno število HP - z 

višanjem stopnje uroka se povečuje njegov učinek, ne pa HP škoda.  
Nekateri uroki so izjeme, npr. urok Resnice, kjer stopnja uroka ne označuje minut, 
temveč število odgovorov, ki jih mora tarča povedati pravici (glej Tabelo sposobnosti).   

Primer 1: Če te zadane urok Spanec stopnje 4 in imaš Čarobno odpornost 2, zaspiš za 
2 minuti.  
Primer 2: Če te zadane urok Čarobna ost stopnje 2, ki ima učinek električnega šoka in 
povzroči 3 HP škode, se treseš 2 min, urok pa ti ne glede na stopnjo vedno naredi 3 HP 
škode.  

 
Izmučenost čarovnika nastopi po izvedbi uroka. Vsaka stopnja uroka pomeni 1 
minuto izmučenosti in med tem časom ne moreš izvajati urokov. Če je bil čarovnik 
med izvajanjem uroka kakorkoli prekinjen, ga magična moč še ne zapusti, zato ni 
izmučen. 

Primer: Po izvedbi uroka stopnje 5, bo tvoj lik izmučen naslednjih 5 minut. Poleg tega, 
da ne bo mogel izvajati urokov, bo čutil tudi utrujenost.  

 

Rituali 

V Belesiji so rituali pogost pojav, ki ga lahko izvajajo svečeniki ob molitvi, zdravilci 
med operacijo, vojaki pred bitko itd. Večinoma gre za majhne rituale, medtem ko so 
večji ponavadi rezervirani za čarovniške skupine. 
Beseda “ritual” se IT pogosto uporablja, vendar ne pomeni vedno istega. Lahko gre za 
popolnoma običajen ritual, ki ne zahteva mehanike, zato bodi pozoren. Naj ti pomaga 
poimenovanje “mali ritual” in “veliki ritual”.  
 
Mali rituali lahko izjemno popestrijo dogajanje in vključijo celo skupino igralcev. Če 
želiš v igri izvesti Mali ritual, ta ne sme imeti pomembnega učinka na posameznike 
ali zgodbo. Izvajaš ga lahko po želji, če imaš sposobnost Mali ritual (glej Tabelo 
sposobnosti). Sposobnost Mali ritual je predpogoj za pridobitev sposobnosti Veliki 
ritual. 

Primer 1: Kot čarovnik izvedeš Mali ritual za prijatelja krčmarja, ki bo tekom dneva 
skuhal obaro in želi, da bi bila ta zares okusna. Ne glede na igro, učinek ne bo zares 
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vplival na zgodbo ali posameznika. Kljub temu naj bi lačni obiskovalci obaro pohvalili, 
da se ve, da je Mali ritual res deloval. 
Primer 2: V mestu srečaš čarovnico, ki bo zate opravila Mali ritual za boljši izid na 
turnirju mečevanja. Ker gre za Mali ritual, se mehanika ne bo upoštevala (npr. ne boš 
dobil povečane moči ali sposobnosti dvoročnega orožja). Vseeno lahko to vključiš v igro 
in daš skozi igro sebi in drugim vedeti, da so višje sile sedaj na tvoji strani. 

 
Veliki rituali, ki pomembno vplivajo na zgodbo in igralce, imajo lahko zelo različne 
učinke. Odvisni so od mnogih faktorjev - števila udeleženih čarovnikov, trajanja 
rituala, uporabe magičnih artefaktov idr. Velike rituale se zato lahko izvaja samo ob 
predhodnem dogovoru z GM, kar lahko poteka IT ali OT. Za izvedbo potrebuješ 
sposobnost Veliki ritual (glej Tabelo sposobnosti).  
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Alkimija 

V alkimijo spada varjenje napojev ter priprava praškov in olj, ki jih lahko uporabljaš 
med igro. Vsak alkimistični pripravek ima različne lastnosti, za izdelavo pa so 
potrebne različne snovi in rastline.  

Kako postaneš alkimist? 

Vsak lik, ki se želi ukvarjati z alkimijo, potrebuje dve osnovni sposobnosti – 
Zeliščarstvo in Osnovno alkimistično znanje. To ti omogoča pripravo osnovnih 
alkimističnih pripravkov, medtem ko potrebuješ za izdelavo naprednejših tudi 
sposobnost Napredno alkimistično znanje.  
Osnovni in napredni alkimistični pripravki se razlikujejo po učinkih, medtem ko je 
njihova moč odvisna od dolžine priprave. Najnižja stopnja je 1, najvišja pa 10. 
 
Dodali smo še nekaj posebnih pravil: 

1. Napoj višje stopnje lahko razdeliš v več napojev nižje stopnje, ne moreš pa 
zmešati več napojev nižje stopnje v napoj višje stopnje.  

2. Napojev ni možno mešati in s tem pridobiti en napoj z več učinki.  
3. Zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem tvoj lik pridobi dodatno stopnjo 

Alkimistične odpornosti za vsak peti napoj, ki se ga nauči. 
 
 
Pri alkimiji potrebuješ določene rastline in druge surovine. V igri so na voljo IT 
rastline, ki jih po želji nabiraš. Takšne rastline nimajo drugih funkcij, kot da služijo 
alkimističnim receptom. Uporabljaš lahko tudi vse druge rastline, ki jih najdeš v 
naravi, vendar bodi pozoren/a, da ustrezajo barvam, ki jih zahteva recept.  
POZOR! Ne nabiraj rastlin, če nisi prepričan/a, da jih poznaš, ker lahko ogroziš svoje 
zdravje in zdravje drugih.  
 
Vsak mora imeti svoje recepte zapisane v knjigi ali zvitkih, saj lahko le tako zagotoviš, 
da boš natančno sledil/a navodilom recepta. Pri izdelavi si pomagaj z alkimističnim 
setom, stekleničkami, knjigami in drugim materialom. Pristnejša kot bo oprema, boljša 
bo igra. Priporočljivo je imeti popis inventarja, kjer imaš zabeleženo količino vseh 
svojih sestavin. Skrbeti moraš za primerno hranjenje alkimističnih produktov in 
materiala (stekleničke, epruvete, škatlice ipd.), na katerem naj bo označeno, kaj 
predstavlja.  
 

Varjenje napojev 

Za uspešno varjenje napoja moraš imeti ustrezen alkimistični set, recept in vse 
potrebne surovine (glej Seznam alkimističnih receptov). Stopnjo napoja določa 
alkimist, medtem ko pripravlja napoj, pri čemer ga omejuje njegovo alkimistično 
znanje in čas priprave. Od stopnje napoja sta odvisna moč in čas delovanja.  
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Najvišja stopnja napoja je vedno enaka stopnji tvojega Alkimističnega znanja. Začneš 
s stopnjo 1, nato pa dobiš dodatno stopnjo na vsakih 5 točk vloženih v napoje.  
Za izdelavo napoja stopnje 1 potrebuješ 10 minut časa in 1 enoto surovin. Za vsako 
višjo stopnjo je potrebno vložiti še dodatnih 5 min in dodatno enoto surovin. Kot 
pripomoček pri merjenju časa priporočamo uporabo peščene ure.  

Primer: Za napoj stopnje 4 potrebuješ 25 min časa in štirikrat toliko surovin kot za 
enak napoj stopnje 1. 

 
Če pri izdelavi napoja odideš stran za več kot 10 min, se napoj pokvari, izgubijo pa se 
tudi vse do tedaj uporabljene surovine. Pokvarjen napoj lahko ob posvetovanju z GM 
še vedno uporabiš v igri, vendar bo imel drugačen učinek kot predvideno.  
Pripravljen napoj je potrebno primerno označiti in zapečatiti v stekleničko. Za pečat 
priporočamo plutovinast zamašek, ki ga lahko dodatno utrdiš z voskom. Vsak napoj 
potrebuje tudi OT oznako - listek z imenom in stopnjo napoja. Le tako bo igralec 
vedel, kako se odzvati na zaužit napoj. Napis na listku mora biti skrit in neviden 

drugim igralcem, zato ga prepogni in z vrvico zaveži na stekleničko. Med igro namreč 
lahko prodaš tudi napačen ali slabši napoj in tako pretentaš soigralce. 
Zvarjen napoj lahko uporabiš na istem LARP-u in še dveh naslednjih, nato se šteje kot 
pokvarjen napoj.  

Uporaba napojev 

Napoje lahko uporabiš na katerikoli osebi, ki sodeluje v igri. Ko ta napoj zaužije, mora 
primerno odigrati njegov učinek. Če se zgodi, da ni videla listka - vsebino napoja 
lahko le zliješ v kozarec, stekleničko pa skriješ - ji moraš pred ali takoj po zaužitju 
napoja to tudi OT prišepniti in ji predati listek.  
Moč učinka napoja je odvisna tudi od Alkimistične odpornosti. Ta deluje pri napojih 
z negativnim in pozitivnim učinkom, torej tudi pri alkimističnem zdravljenju. Kadar 
je stopnja napoja enaka ali nižja od stopnje Alkimistične odpornosti, napoj nima 
učinka. Oseba začuti nenavaden priokus in se zave, da je zaužila napoj neznane 
vrste.   
Če napoj presega alkimistično odpornost lika, deluje z močjo, ki predstavlja razliko 
med stopnjo alkimistične odpornosti in stopnjo napoja. V tem primeru lik ne čuti, da 

je bila hrana ali pijača zastrupljena. To lahko vseeno ugotovi na podlagi učinka 
napoja, ki ga mora zaigrati.  

Primer: Če popiješ napoj Slepote stopnje 3 in imaš Alkimistično odpornost stopnje 1, 
bo napoj nate deloval z močjo stopnje 2.  

 
Protistrup lahko izniči učinek napoja, vendar mora biti stopnja protistrupa enaka ali 
višja od stopnje napoja. V nasprotnem primeru je protistrup neučinkovit.  
 
Prepoznavanje alkimističnih pripravkov je mogoče s sposobnostjo Osnovno 
alkimistično znanje. Vsak alkimist lahko prepozna neznani napoj, tako da ga preučuje 
10 min - povoha, opazuje, prebere odlomke iz alkimističnih knjig in preveri okus. Po 
pretečenem času lahko prepoznaš vrsto napoja, pri čemer ti je dovoljeno odpreti in 
prebrati OT listek, ki ga moraš takoj zatem ponovno zapreti.  
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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 jedilnih barvil. Pitje napoja se lahko tudi zgolj nakaže, 
vendar je pri tem potrebno vsebino stekleničke izliti drugam. 

Praški in njihova uporaba 
Alkimistični praški (smodnik in eksplozivni prah) nimajo stopenj in se ne uživajo, zato 
so lahko izdelani iz različnih materialov, ki so varni za namene LARP-a in ne morejo 
povzročiti poškodb igralcem in okolici. IT smodnik zato ni pravi smodnik, temveč 
lahko uporabiš  različne (varnejše) materiale - pogovori se z GM.  
 
Smodnik je primeren za uporabo pri strelnem orožju. Za vsako stopnjo 
Alkimističnega znanja pripravi alkimist 5 enot smodnika, kar je uporabno za pet 
strelov orožja. Topovi potrebujejo 10 enot smodnika za en strel. 
 
Eksplozivni prah je skrbno varovana skrivnost, ki se je lahko naučijo le zaupanja 
vredni alkimisti. Pravijo, da se je lahko naučiš tudi pri piratih za masten denar ali pri 
orkih, če si tega vreden, ki prah poznajo pod drugim imenom. Eksplozivni prah se 
uporablja za izdelavo eksplozivnih škatel ali sodov, za kar alkimist potrebuje veliko 
časa in primerno opremo. Pred izdelavo se nujno posvetuj z GM.  
 

Olja in njihova uporaba 

Olja se uporabljajo za delo s ključavnicami in drugimi predmeti in prav tako nimajo 
stopenj. Na vsak predmet se lahko nanesejo le z enim nanosom. 
 
Olja sicer niso namenjena uživanju, a priporočamo, da so vseeno izdelana iz vode, 
obarvane z jedilnimi barvami. Predmetu, na katerega si nanesel olje, moraš dodati 
zložen listek z imenom in stopnjo olja - veljajo enaka pravila kot za napoje (glej 
poglavje Alkimija).  
Vsa nanesena in izdelana olja so le za enkratno uporabo na enem predmetu. Njihov 
rok trajanja je čas treh dogodkov, vključno s tistim, na katerem so bila izdelana - veljajo 
enaka pravila kot za napoje (glej poglavje Alkimija). 
 
Mehansko olje poveča stopnjo ključavnice za 1, korozivno olje pa zmanjša stopnjo 
ključavnice za 1. 
 
Lepljivo olje povzroči, da se predmet igralcu prilepi na del telesa, s katerim se ga je 
dotaknil. Predmeta tarča za 10 min ne more odstraniti. Olje lahko uporabiš tudi, da 
zalepiš orožje v roke in ti ga tako v boju ni mogoče izbiti iz rok. Olja se ne da odstraniti 
magično ali s protistrupom. 
 
Spolzljivo olje povzroči, da predmeta od prvega dotika po nanosu olja ni več možno 
prijeti za 10 min, saj je preveč spolzek. Olja ni mogoče odstraniti magično ali s 
protistrupom. 
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Ključavnice 

Če boš med tavanjem po gozdu ali brskanjem po sovražnikovi prtljagi naletel na zaboj, 
bo ta lahko zavarovan s ključavnico. Ključavnice delimo na preproste in napredne. 
 
Preproste ključavnice so vse ključavnice, ki jih lahko odkleneš s ključem ali setom za 
vlamljanje. Ključ imaš lahko v lasti ali pa ga ukradeš lastniku, za uporabo seta za 
vlamljanje pa potrebuješ sposobnost Odklepanje ključavnic. 
 
Napredne ključavnice so tiste, ki so bile dodatno ojačane in zahtevajo sposobnost 
Napredno odklepanje ključavnic ter set za vlamljanje.   
 
Vsak predmet s ključavnico bo v igri jasno zaščiten s ključavnico ali barvnim trakcem, 
ter označen z listkom, na katerem bo pisalo, za kakšno ključavnico gre. 
 
Preproste ključavnice predstavljajo stopnjo 1, napredne ključavnice pa stopnjo 2. Za 
uspešno odklepanje si morate vzeti vsaj 5 min časa na stopnjo. Tudi alkimistična olja 
ne delujejo kaj dosti hitreje, saj potrebujejo kar nekaj časa, da razjedo kovino 
uporabljene ključavnice. 
 
Odprtja zaklenjenega zaboja se tako lahko lotiš na dva načina: 

● sam ali s pomočjo nekoga drugega, ki ima sposobnost Odklepanje ključavnic, 
tako dolgo poizkušaš najrazličnejše trike, dokler se ključavnica ne odpre. 

● pri alkimistu kupiš ali izdelaš korozivno olje, ki počasi uniči ključavnico in 
zniža njeno stopnjo za 1 na vsak nanos olja. 
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Točke sposobnosti (TS) 

Ko pričneš graditi svoj lik, zanj izbereš sposobnosti. 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 na dogodek.  

 
Če se želiš naučiti sposobnosti Priprava ognja, moraš temu na enem ali več LARP-ih 
posvetiti vsega skupaj eno uro časa. Če sposobnost zahteva 2 točki, to pomeni 2 uri 
urjenja itd. Način urjenja je prepuščen igralcem, biti pa mora prepričljiv in smiseln.  

Primer: Zdravljenja se ne moreš učiti s šivanjem blaga, ampak lahko vadiš pri izučenem 
zdravilcu, prebiraš knjige ali pa poskušaš zdraviti ranjence v bitki (seveda sprva 
neuspešno) .  

Točke, ki jih pridobiš z učenjem, je možno porabiti le za lik, ki se je v tej sposobnosti 
uril, medtem ko z igranjem NPC pridobiš »prosto točko«, ki jo lahko kadarkoli porabiš 
za katerikoli lik. Ko je točka enkrat porabljena, pripada tistemu liku do njegove smrti. 
 
Pridobljene točke koristiš v Tabeli sposobnosti, kjer so naštete vse sposobnosti in 
njihovi opisi. Da bo izpolnjevanje čim lažje, so poleg napisana tudi navodila. 
Razpredelnica je dostopna na naši spletni strani. Skrajšan seznam sposobnosti najdeš 
na koncu pravil. 
 
 
 
 

 
 

  

http://larpslo.si/pravila/
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PRILOGE 

Kostumi 
 
Kostumi so ena izmed najpomembnejših lastnosti naših LARP-ov, zato se jih trudimo 
držati na čim višjem nivoju in jih ves čas izboljševati. Kvaliteten kostum je prepričljiv, 
zato 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, se lahko zgleduješ po 
fotografijah naših preteklih dogodkov in obiščeš našo Wikipedijo, kjer se nahaja tudi 
slikovno gradivo, določene dele kostuma pa si lahko tudi izposodiš. Navdih za 
kostume poišči tudi v srednjeveških oblačilih in sorodnih fantazijskih svetovih. Za 
dodatna vprašanja smo ti vedno na voljo GM. 
 
Več informacij o kostumih najdeš na naši spletni strani, kjer so objavljeni tudi članki z 
navodili za izdelavo lastnega kostuma. Marsikateri del kostuma si namreč lahko dokaj 
hitro in preprosto izdelaš doma, na spletu pa je na voljo tudi veliko LARP trgovin. 
 

Nekaj osnovnih vodil 

ZGORNJI DEL 
● Srednjeveške tunike, srajce in preostala oblačila srednjeveškega stila.  
● Moderne majice, srajce in puloverji niso dovoljeni, razen če so primerno 

predelani.  
 

SPODNJI DEL 
● Srednjeveške hlače in krila.  
● Trenirke niso dovoljene! 

 
ČEVLJI 

● Naravnih barv v srednjeveškem stilu.  
● 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.  
 
POKRIVALA 

● Kapuce, rute, zaščitne čelade, ki so primerne za larp - ne poškodujejo ostalih 
igralcev.  

● Moderne kape niso priporočljive, seveda pa dovolimo uporabo korekcijskih 
očal.  
 

DODATNA OPREMA 
● Srednjeveške torbice in mošnjički.  
● Usnjeni pasovi.  

http://larpslo.si/wiki/index.php/Glavni_arhiv_Belesije
http://larpslo.si/category/kostumi/
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● Krzno, plašči.  
● Keramične ali lesene jedilne posode, meh ali steklenica za vodo.  
● Srednjeveški šotori, kotlički in platna…  

 
 
OROŽJE 

● Nujno penasto s trdnim jedrom.  
● Loki in samostreli morajo biti primerno močni.  
● Metalno orožje mora biti narejeno samo iz pene, brez trdega jedra.  

 

NE UPORABLJAJ kavbojk, vojaških hlač, »biker« brezrokavnikov, zloščenih črnih 

bulerjev, plastičnih šotorov, baterijskih svetilk, prenosnega telefona, predvajalnika ali 
česarkoli drugega, kar je očitno moderno.  
 

Izposoja kostumov 

Od vseh igralcev pričakujemo, da si bodo priskrbeli svoj kostum, vendar se to po 
navadi ne zgodi čez noč. Ponujamo društvene kostume in drugo LARP opremo, ki si 
jo lahko po simbolični ceni sposodiš pred dogodkom (možen je tudi odkup nekaterih 
kosov). Galerijo društvenih kostumov najdeš na naši spletni strani.  
 
 
  

http://larpslo.si/izposoja-opreme/
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LARP orožje  

Del igranja vlog je tudi bojevanje z LARP orožjem in čeprav gre za penasta orožja, 
lahko vseeno pride do nesreč. Dovoljeno je kakršnokoli LARP orožje, ki je izdelano po 
varnostnih standardih (glej evropske LARP trgovine kot je Dein LARP Shop).  
 
Če bi si orožje rad/a izdelal/a doma, moraš nujno upoštevati naslednja pravila. 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 materiali. Izogibajte se izključno lesenih ali 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 
(priporočamo EVA peno). 

● Branik mora biti prožen, a ne nujno penast. 
● Pravilna obtežitev LARP orožja je pomembna, a dodatna teža lahko hitro 

postane prenevarna za igralce in opremo. 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 (npr. vezana plošča). 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 iz pene.  
● 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 materiali. Izogibajte se izključno lesenih ali kovinskih palic. 
● Drog 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 oz. 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! 
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METALNO OROŽJE 

● 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 in njohovo orožje. 
 

Pregled in varnost orožja  

● Vsa LARP orožja in oklepi bodo pregledani pred vsakim dogodkom. Če ne 
bodo ustrezala varnostnim pravilom, jih ne boš smel uporabljati. 

● Priporočamo, da pred vsako uporabo, preveriš stanje svoje opreme (jedro, 
pena, lateks, konice itd.). 

● Posebna previdnost velja pri uporabi puščic in 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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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 so skozi leta dogodkov 
nastale s pomočjo GM, predvsem pa zaradi igralcev, ki jih je posamezna frakcija 
zanimala oz. so jo želeli ustvariti. 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 frakciji?  

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 so ostale 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 LARP-ih, seznama aktivnih frakcij nismo 
napisali, zato lahko to preveriš pri GM. Vsak ima priložnost vključiti enega ali več 
svojih likov v eno izmed že obstoječih frakcij, po dogovoru z GM pa se lahko ustvarijo 
tudi nove frakcije. 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.  
 
Da je frakcija sploh aktivna v naši igri in lahko lik pridobi njen bonus, mora imeti vsaj 
3 povezane aktivne igralce. Enako velja tudi za ustanavljanje novih ali oživljanje starih 
frakcij.  
 

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 
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pasu, druge čim boljšo vojaško opremo, spet tretje različne kozmetične dodatke in 
znanje o belesijskih stvorih. Naj te naštete stvari ne pretrašijo, saj ti bodo pri vsem tem 
pomagali soigralci, predvsem tisti, ki pripadajo tvoji frakciji, IT znanje pa si boš nabral 
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 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. 
 
Zahteve in bonusi frakcij so okvirno predstavljeni v spodnji tabeli: 
 

FRAKCIJA BONUS RAZLOG ZAHTEVE 

Jarilov red 
Dodatni HP, 

dvoročno orožje 
Odlični vojaki, vitezi 

- dolgi meč 

Znanje bojevanja, 
kovinski oklep, 
tabard z grbom 

Klan 
Vzhajajoče črne 

zarje 

Dodatni HP, 
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 1, 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 
Osnovna čarobna 

moč, urok 1 po 
izbiri 

Izkušeni magi na 
splošno 

Znanje magije 

Črni bratje 
Orožje po izbiri, 

prva pomoč 
Najemniki, dezerterji 

in podobno 
Kostum 

 
 
 

http://larpslo.si/wiki/index.php/Glavna_stran

