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ÚVOD

Predošlí hostia sú metaforickou hrou o vysporiadavaní sa so zmenami, ktorými
prechádzajú ľudia. Na povrchu sa odvíja duchársky príbeh o žiarlivosti, dôvere
a túžbe s dvoma prepletenými dejovými líniami odohrávajúcimi sa v dvoch
rozličných časoch až do momentu, keď minulosť vpadá do prítomnosti, čím sa
oba príbehy spoja.
História, ktorá sa opakuje je najsilnejšou témou hry a pre jej
podporenie využívame viacero techník z jeepformy: posadnutie človeka
duchom modelujeme vzájomnou výmenou hráčov pri jednej postave, príbeh
posúvame pomocou prestrihov medzi dvoma paralelne sa odvíjajúcimi
dejovými líniami; a používame dva zrkadlové herné priestory s niekoľkými
spoločnými rekvizitami, čím demonštrujeme dopady minulosti na súčasnosť.

POZADIE

Hra používa štyri základné pravidlá, ktorých sa majú držať akcie hráčov. Každé
z pravidiel bude spomenuté v texte.

Nápad na Predošlých hostí vznikol počas desaťdňového maratónu rolového
hrania v lete 2009, ktorý začal demonštráciou jeepformu v Bratislave pod
vedením Frederika a Tobiasa a skončil na GenCone v USA. Viackrát sme
debatovali o vytvorení prototypovej jeepformovej hry, ktorá by bola z hľadiska
obsahu bola vhodnejšia pre americké publikum než bežná jeepformová hra. Po
tom, čo sme zvážili a zahodili viacero nápadov, sme prišli na nápad s klasickým
duchárskym príbehom v podobe drámy odohrávajúcej sa v ohraničenom
priestore jednej miestnosti. Vznikli tak Predošlí hostia, ktorých sme potom
doplnili sadou nástrojov podporujúcich rozličné zaujímavé spôsoby hrania.
Výsledkom je priamočiary a robustný návrh hry, ktorý možno použiť aj
na odohratie iných príbehov s použitím mnohých zaujímavých techník a
prestrihov, ktoré vôbec nenarúšajú plynutie hry.
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PRÍPRAVA
NA HRU
Štyroch hráčov rozdeľte do dvoch párov, pričom každý z nich bude
vystupovať v samostatnom príbehu. V línii z minulosti bude vystupovať
manželský pár, a v súčasnej línii bude priateľ a priateľka.
V texte ich budeme niekedy označovať ako starší pár, resp. mladší
pár.
V krátkosti predebatujte mantinely a hranice hry, najmä pre fyzický kontakt
a ak to považujete za nutné, dohodnite sa na bezpečnom slove,
ktoré zastaví dej, ak sa limity narušia nad hranice komfortu hráčov.
Herný priestor je fyzicky rozdelený na dve rovnako veľké časti, ktoré
usporiadajte zrkadlovo tak, aby predstavovali rovnakú izbu v moteli.
V týchto priestoroch sa bude odohrávať celá hra. Jednu časť určte ako
súčasnosť a jednu ako minulosť. Priestory skúste pripraviť tak,
aby boli čo najviac oproti sebe. Oproti stene postavte stôl tak, aby jedna
polovica bola v minulosti a druhá v prítomnosti. Stôl budeme
nazývať stolom rekvizít.
V scenári sa použije viacero predmetov, ktoré položte na stôl rekvizít.
V testovacích hrách sme použili: nôž, pištoľ, lano, jed na myši, telefónny
kábel, a pár škrtiacich rúk. Dajte hráčom možnosť prejaviť sa a nechajte ich
brainstormingom vymyslieť ďalšie vražedné zbrane. Budete prekvapení ich
predstavivosťou.
Okrem toho položte na stôl hotelový zvonček (taký, ktorým možno privolať
recepčného) tak, aby bol na dosah všetkých hráčov i Pána hry. Ak po
ruke nemáte žiadne skutočné rekvizity, jednoducho na kúsky papiera
napíšte „nôž“ alebo „jed“, prípadne použite notoricky známe guľočkové
pero alebo papierový pohárik. Stôl rekvizít má byť hlavne inšpirujúcim než
obmedzujúcim a hráči môžu podľa ľubovole prinášať do hry akékoľvek iné
rekvizity.
Postavy
Starší pár
Mladý pár

Ilustrácia herného priestoru

Tretí pár, ktorý o dva týždne
čaká svoje prvé dieťa.
Manželka
a manžel
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Priateľ a
priateľka

Stôl rekvizít

ŠTRUKTÚRA HRY
Oba páry odohrávajú svoje príbehy paralelne v príslušnej časti herného
priestoru. Dejová línia staršieho páru sa odohráva v minulosti, a mladší
pár má svoj dej umiestnený v prítomnosti. V každej chvíli sa však
odohráva len jedna línia a prestrih do druhej línie sa odohrá zazvonením
na hotelový zvonček umiestnený na stole rekvizít. Každý hráč má právo
zvoniť na zvonček, ale len Pán hry má zodpovednosť ho použiť
ako prostriedok, ktorým kontroluje prestrihy. Hráči môžu zazvonením
na zvonček presunúť ťažisko hry zo svojej dejovej línie na druhú.
Dejová línia mimo pozornosti je zmrazená a jej hráči sa stávajú divákmi
druhej línie. Ak sa dejová línia vráti do pozornosti, nie je nutné, aby
pokračovala presne tam, kde pri poslednom prestrihu. Zmena pozornosti
sa môže použiť zrýchlený prechod scénami, ktoré by trvali príliš dlho,
alebo by ich bolo náročné odohrať (ako napr. scénu so sexom).
Dejová línia staršieho páru je klasickým príkladom vraždy
vykonanej v afekte žiarlivosti. Manžel a manželka sa ubytujú na
noc v motelovej izbe a ráno chcú pokračovať v ceste domov.
Druhá dejová línia je o kresťanskom páre, ktorý sa chce zasnúbiť,
a cestujú na významné miesto, kde chce priateľ požiadať svoju priateľku
o ruku. Počas cesty sa zastavia na jednu noc v moteli a ubytujú sa
v tej istej izbe ako starší pár, ibaže o mnoho rokov neskôr.
V prvom dejstve sa preskúmavajú svety oboch párov a ich
vzťahy až do chvíle, kým nenastane bod zvratu, v ktorom
manžel zabije svoju ženu. Vražda uzatvára prvé dejstvo.
Idea druhého dejstva je zaistená prvým dejstvom: duch manžela posadne
mladého muža a chce zabiť dievča. Na druhej strane, duch ženy, ktorý
posadne dievča, sa snaží ochrániť svojho hostiteľa, a to tak, že sa pokúša
zabiť posadnutého chlapca. Tak ako v tímovom wrestlingu, sa hráči
striedajú v ovládaní jednej postavy. Ak hráč manžela začne hrať chlapca,
zodpovedá to situácii, keď mladíka posadol duch. Ak hráč chlapca hrá za
svoju postavu, znamená to, že duch už nemá nad mladíkom kontrolu. To
isté platí aj pre ženu a priateľku. Manželov hráč však nemôže posadnúť
dievča, čo platí aj pre manželku – tá nemôže posadnúť chlapca.
Na signalizovanie výmeny hráčov odporúčame použiť nejaký veľmi
jasný signál, napr. dvojité potľapkanie po pleci druhého hráča. Použitie
očividného signálu pomáha hlavne v úvode hry, ale čím viac sa začnú hráči
ponárať do hry, tým bude menej potrebný. Uvedomte si, že hráč sa môže
gestom nielen zapojiť do aktívnej hry, ale rovnako aj „deaktivovať“.
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PRVÉ DEJSTVO
§1
Nesmiete opustiť izbu.
Za žiadnych okolností.

Prvá časť hry pozostáva z nasledovných dvoch príbehov, ktoré sa
odohrávajú paralelne.
Dejstvo začne scénou, v ktorej starší pár vstúpi dverami do
motelovej miestnosti, pričom zazvonia na zvonček. Neprejde veľa
času, aby sa ukázalo, že ich manželstvo už nefunguje tak dobre,
ako by sa patrilo. Manžel je presvedčený, že ho manželka
podvádza a ona nedokáže nájsť spôsob, ako mu to vyvrátiť.
Témou staršieho páru je budovanie hnevu, kým téma
pre mladý pár sa vinie okolo budovania vášne.
Eskalácia hnevu končí dvojitou vraždou, a stupňujúca sa
vášeň vyústi v súlož. Obe koncové scény sa odohrajú
simultánne, a pomocou prestrihov vybudujeme
dojem súčasne sa odohrávajúcich udalostí.
Stať na konci hry sa bližšie venuje obsahu
príbehov v prvom dejstve a poskytuje
rady ako inštruovať hráčov.

Budovanie hnevu sa odohráva vo viacerých krokoch,
v ktorých sa neustále zvyšuje napätie a narastá hnev.
Skôr či neskôr to kulminuje v momente, keď manžel
zabije manželku niektorým z nástrojov na stole
rekvizít.
V prvom a štvrtom testovacom hraní manžel
uškrtil svoju ženu. V druhom a treťom ju najprv
zviazal a potom ubodal na smrť. V prvom
hraní sa manželova samovražda odohrala
zastrelením, v druhom až štvrtom hraní
podrezaním žíl. Doba medzi vraždou
ženy a vlastnou smrťou trvala manželovi
niekoľko minút hry.
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Zhruba päť minúť po začatí hry do motela vstúpi mladý pár, ktorý pri tom
zazvoní na zvonček. V tejto chvíli sa dejová línia staršieho páru zmrazí.
Dejová línia mladšieho páru sa točí okolo dievčaťa, ktoré vie, že ju jej priateľ
chce požiadať o ruku, pretože sa jej omylom podarilo objaviť zásnubný
prsteň. Keďže nechce pokaziť moment prekvapenia, predstiera, že o ničom
nevie. Napriek tomu sa rozhodla, že v túto noc s ním chce mať prvý sex –
a je presvedčená o tom, že Bohu to nebude prekážať. Ich rozhovor bude
sladký a vášnivý: budú v ňom predstavy o budúcnosti, o tom, čo bude
po skončení školy, o hľadaní práce, o dome a rodine, o menách ich detí,
o tajomstvách, ktoré si ešte nikdy nepovedali, a spomienky na to, ako sa
spoznali, dali dohromady a o tom, ako sa prvýkrát pobozkali.
V istý moment, keď si chlapec odskočí, sa dievča ešte raz potajomky pozrie na
prsteň, ktorý je skrytý v chlapcovej bunde. Keď sa chlapec vráti, je dievča už
v posteli a povie mu, že tentokrát sa nebude ničomu brániť.
Scéna so sexom môže byť trápna
či ťažkopádna, pretože je to pre
oboch veľkou vecou. Aby sa predišlo
prekročeniu hraníc, ktoré by pre hráčov
mohli byť nepohodlné, odporúča sa,
aby boli hráči blízko k sebe, išli na to
pomaly, pýtali sa, či je to
v poriadku a v správnej
chvíli využili strih Pána
hry, ktorým sa preskočí
samotný sex, pomocou
dohodnutej vety „naozaj
mám mať potom tento
pocit?“ keď ich scéna
získa znovu pozornosť. Pár
následne zaspí vo vzájomnom
objatí.
V tomto momente hry sú už obaja
manželia mŕtvi. Hráč manžela sa
zobudí a vymení si v posteli miesto
s chlapcom, ktorý spolu so ženou
odchádzajú „do zákulisia“.
Týmto sa končí prvé dejstvo a začína
druhé. Hoci sa zdá, že je čas na
prestávku, neodporúčame to, pretože
by sme tým premrhali intenzitu zážitku,
ktorý vyplynul z vraždy. Druhé dejstvo
začína momentom, keď sa chlapec
(čerstvo posadnutý duchom
manžela) práve zobúdza.
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DRUHÉ DEJSTVO
Duchovia minulosti, ktorí posadli mladší pár, budú v tomto viesť vzájomný zápas
(pripomínajúci preťahovanie lanom), ktorý hráči vyeskalujú až do príbehového
vyvrcholenia. Základnou ideou druhého dejstva je neustále zvyšujúce sa napätie, čo
sa dosiahne výmenami hráčov, ich ponáraním a vynáraním z rolí, približovaním sa
k opakovaniu minulosti a hráčskou tvorbou štruktúry drámy. Táto časť hry je úplne
ponechaná na hráčskej kreativite. Pomstí sa manželka tým, že zabije chlapca? Ako na
to zareaguje dievča, keď získa nad sebou kontrolu?

§2

Nadvláda ducha nad svojim hostiteľom narastá
postupne s ubiehajúcim dejstvom. Rovnako však
narastá i uvedomovanie si hostiteľov toho, čo sa deje.

Hra môže mať tri rozličné východiská: buď sa zopakuje história – jedna
z postáv zabije druhú a potom, čo posadnutie pominie, sa v panike, hneve či
sebanenávisti zabije. V druhom východisku jedna z postáv zabije druhú a odíde
z motela. V poslednej možnosti obe postavy opustia motelovú izbu.

§3

Hráči majú právo určiť, ktorá postava posadne
koho. Urobia tak poklopaním na plece druhého
hráča, čím si vymenia miesto. Duch môže posadnúť
len postavu rovnakého pohlavia. Nezabúdajte, že
poklopanie môžete použiť aj na „deaktivovanie“ sa zo scény.
Ak sa v scéne udeje niečo, čo máte problém zapojiť do svojej
postavy, napríklad preto, že hráte posadnutého chlapca, nebojte
sa vymeniť so spoluhráčom.
Hráči majú úplnú slobodu v nastavovaní tempa druhej polovice hry a majú právomoc
kedykoľvek použiť techniku vzájomnej výmeny na vycúvanie z nebezpečnej situácie.
Ak napríklad posadnutý chlapec drží nôž a chce ním zabiť ženu, pôvodný hráč
chlapca môže jednoducho poklopať druhému hráčovi po pleci a vymeniť sa s ním.
Následne bude chlapec (teraz už bez posadnutia) nepochybne zmätený a v poslednej
chvíli, ešte skôr než sa dievča otočí, schová nôž.
V prvom testovacom hraní sme videli krásnu scénu, v ktorej chlapec i dievča v objatí
plakali a prisahali, že ani jeden z nich nechce zabiť druhého. O niekoľko sekúnd oboch
posadli duchovia manželov.

§4
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Hráč ducha, ktorý práve neposadol chlapca či
dievča, a hráč, ktorého postava je posadnutá,
nevypadáva - je stále v hre. Môže šepkať ostatným
hráčom („to som len ja!“, „nerob to!“, „nechaj to!“),
môže fyzicky brániť hráčovi v pohybe niektorým smerom, môže
hráča odtlačiť alebo mu podať niečo zo stola rekvizít.

Ak obe postavy prežili, kliatbu izby sa podarilo zlomiť a hra končí. Ak niektorá
z postáv zomrie, história sa zopakovala a hra bude pokračovať.
V takom prípade Pán hry otvorene znovu prichystá stôl rekvizít tým, že zhromaždí
zbrane a usporiada ich na stole tak ako na začiatku hry. Hneď na to uvíta hráčov
staršieho páru v moteli (použite ktorýkoľvek z herných priestorov) ako tretí
pár postáv. Tým prakticky zopakuje štart druhého dejstva, ibaže s vymenenými
postavami. Ak umreli obe postavy z mladšieho páru, chlapec i dievča sa stanú
duchmi. Ak bol zavraždený len jeden z páru, stane sa z neho duch. Chvíľku hrajte s
novým párikom a novými duchmi, až kým duchovia nezačnú začínajú ovplyvňovať
tretích hostí izby. Potom už len vyčkajte na správny moment, a ukončite hru.

TAJOMSTVÁ

Hru možno hrať i spôsobom, keď zatajíte hráčom, že sa z nich stanú duchovia,
ktorí budú napádať hru druhého páru. Niektorým hráčom sa to zdá ako dobrý
nápad, na druhej strane treba zobrať do úvahy, že vysvetľovanie pravidiel
posadnutia uprostred hry môže vyvolať dlhú pauzu uprostred hry, v ktorej
vyprchajú silné dojmy zo scény s vraždou. Podľa nášho názoru by mali byť všetky
inštrukcie povedané ešte pred začiatkom hry – ale konieckoncov, je to na Pánovi
hry. Jedným z tajomstiev môže byť to, že manžel posadne chlapca hneď na
začiatku druhého dejstva.

BUDOVANIE HNEVU

Budovanie hnevu je pomerne jednoduché – ide o rýdze eskalovanie konfliktov.
Najväčšie ťažkosti pôsobí prirýchle odohranie tejto časti, preto sa nebojte hnev
budovať pomaly. Namiesto úvodnej hlasitej hádky skúste napätie vytvárať
postupne tak, že si jeho zvyšovanie uvedomíte až po chvíli. Kľúčom sú narážky
a podozrievavosť, napr. „môžem si z tvojej kabelky zobrať kľúče od auta?“.
Konflikty odohrávajte po krokoch, napr. manžel môže otvorene oznámiť svoje
podozrenia a potom čakať na manželku, ktorá naň následne vychŕli lavínu výčitiek.
Možno jej manžel dá facku, po čom ona oznámi, že ich manželstvu je okamžitý
koniec, čím ho vyprovokuje k vražde, ktorou jej zabráni opustiť motel. Možno
ho začne provokovať narážkami na to, ako je jej milenec omnoho lepší (či už
vymyslený alebo reálny), čím v ňom vyprovokuje výbuch nervov. Vstup Pána hry je
v tejto fáze obvykle potrebný len na to, aby zmiernil tempo udalostí v prípade, že
hráči idú na vec príliš rýchlo.

BUDOVANIE VÁŠNE

Budovanie vášne je v porovnaní s budovaním hnevu o niečo náročnejšie. Keďže
v tejto dejovej línii nejde o žiadny konflikt, v skúšobnej hre mali hráči pokušenie
rýchlo preletieť udalosti a prejsť rovno k žiadosti o ruku. To je síce v poriadku,
ale dvojica to nechce urobiť v tejto izbe. Hráčom pomôžete tak, že im dáte témy,
o ktorých sa môžu rozprávať. Sny o budúcnosti, o tom, ako chcú spolu žiť,
o deťoch a ich menách, o svadbe a práci. O minulosti, napríklad
o vzťahu chlapca k jej sesternici, spomienky na to, ako sa zamilovali, na
ich prvý bozk a na prvé maznanie v posteli. Scény v prítomnosti sa
môžu zameriavať na úvodný príchod do izby, na dievča, ktoré pripravuje
chlapcovi obed a pritom sa potajomky pozerá na prsteň, či na prvý
trápny sex.
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PORU
ŠENIE PRVÉHO PRAVpravidlo
IDLA
Samozrejme, na to, aby sa história neopakovala, sa musí porušiť
č. 1.
To sa stalo počas prvého testovacieho behu a nepovažujeme to za problém.
Podľa našich skúseností hráči rešpektujú pravidlá dovtedy, kým ich považujú
za zmysluplné. Pán hry by nemal brániť porušovaniu pravidiel, ak je to vhodné,
ale na druhej strane by sa o tom nemalo tiahlo debatovať.

O DEJA A STRIHY
TEMP
Hráčom, ktorí si robia starosti o načasovaní a tempe v prvom dejstve, môže
Pán hry pomôcť trojitým zazvonením na zvonček, čím naznačí, že je správny
čas začať veci uzatvárať. Môže sa to stať napríklad po dohodnutom čase
(napríklad po hodine), i keď je omnoho lepšie prihliadnuť na udalosti v hre. Ak
má Pán hry pocit, že manželský pár už speje k dvojnásobnej vražde, môže
zazvonením upozorniť mladší pár, že je čas na scénu so sexom.
Nezabudnite pripomenúť hráčom, že medzi prestrihmi môžu posúvať príbeh
dopredu. Nebojte sa vyskúšať si túto techniku naživo s hráčmi, ktorí vyzerajú
neistí či nervózni. Rovnako im zdôraznite, že na zvonček môžu zvoniť
nielen vtedy, ak chcú získať pozornosť, ale i vtedy, keď sa jej chcú zbaviť.
Samozrejme, to vyžaduje vhodné umiestnenie zvončeka v hernom priestore.
Prestrihy medzi jednotlivými líniami sú záležitosťou, ktorá vyžaduje cit a zmysel
pre rytmus. Hráči so skúsenosťami z larpov niekedy neobľubujú agresívne
strihy. Na druhej strane, hráči so skúsenosťami z freeformového hrania
strihanie prijímajú bez problémov a pomocou neho zvyšujú napätie v scénach.

IZITY NA STOLE REKVIZÍT
REKV
Na stole rekvizít by sa malo nachádzať viacero predmetov, ktoré môžu hráči
použiť ako nástroj vraždy. Prirozene by sa mali viazať k prostrediu, v ktorom
sa odohrávajú príbehy. Ak máte pocit, že pištoľ by sa v motelovej izbe nemala
nachádzať, nedávajte ju na stôl.
Navrhované nástroje sú: nôž, lano, jed na myši, nejaký tupý predmet, fľaša,
pištoľ. Popri zbraniach odporúčame položiť na stôl bibliu s vhodne vybranými
záložkami (na tému vernosť, zmena, duchovia, súlož) a jednu, či dve ďalšie
veci, ktoré podporia tvorivosť hráčov.
Ak sa v hre odohrá i „tretie“ dejstvo, teda znovunaštartované druhé dejstvo
s tretím párom, Pán hry by mal ihneď zhromaždiť všetky rekvizity a uviesť stôl
do pôvodného stavu. Urobiť by to mal tak, aby to všetci jasne videli.
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KONTROLNÝ ZOZNAM
PRE HRANIE
Rozdeľte herný priestor na dve nezávislé, zrkadlové obrazy motelovej izby, kde je
jediným spoločným prvkom stôl. Dajte pozor na to, aby stôl nezakrýval výhľad a to
ani vtedy, keď sú hráči na zemi.

Rozdeľte štyroch hráčov do dvoch párov: jeden ženatý pár a jeden mladý kresťanský
pár, ktorý sa chce čoskoro zasnúbiť.
Prejdite si spoločne príbeh hry, povedzte, čo sa má stať obom párom počas
prvého dejstva a čím budú ich dejové línie kulminovať. Vysvetlite význam stola
rekvizít a úlohu zvončeka a nezabudnite pripomenúť, že na zvonček môže zazvoniť
ktokoľvek a kedykoľvek.
Porozprávajte sa o hraní sexu a násilia a o osobných mantineloch, medzi ktorými
sa chcú hráči pohybovať bez toho, aby sa cítili nepríjemne. Povedzte im, že ak
chcú prebehnúť cez scénu so sexom, stačí povedať kľúčovú vetu „naozaj mám mať
potom tento pocit?“ po prestrihu.
Poučte manžela, že po skončení prvého dejstva sa má v posteli vymeniť
s chlapcom, na čo manželka a chlapec odchádzajú zo scény.
Opíšte techniky pre hranie posadnutia a o možnostiach, ktoré má hráč ducha, ktorý
neovláda inú postavu. Obzvlášť nezabudnite poznamenať, že hráč má právo vymeniť
sa aj nielen vtedy, ak chce hranie posadnutej postavy opustiť. Na túto techniku sa
totiž často zabúda.
Počas prvého dejstva skúste pomáhať mladšiemu páru odohrať ich dejovú líniu,
ktorá je bez konfliktu o niečo náročnejšia než scény manželov. Naznačte, že chlapec
má pochybnosti, či jeho priateľka prijme jeho žiadosť o ruku, poraďte im, aby sa
hádali o menách detí a pod. Ak je to potrebné, použite techniku „šepkania do ucha“,
ktorou môžete postávam vložiť do hlavy konkrétne myšlienky. Poraďte im, aby viedli
monológy o ich obavách z odmietnutia, o snoch do budúcnosti, o strachu zo sexu
a podobne.
Ak chcete ukončiť prvé dejstvo, zazvoňte viackrát na zvonček. Potom povedzte
manželovi, aby si vymenil miesto v posteli s chlapcom, dajte hráčom pol minúty
prestávky a spustite druhé dejstvo oznámením, že sa práve prebúdza chlapec.
Druhé dejstvo obvykle nepotrebuje príliš veľa zásahov Pána hry. Niektorí hráči
možno potrebujú pomôcť s tempom, inokedy možno budete musieť vyriešiť zmätok
s postavou, u ktorej sa práve vymenili hráči. Väčšinu času môže Pán hry venovať
práci s hudbou, či šepkaniu do uší. Niekedy budete musieť nakopnúť hráčov tým, že
im podáte rekvizitu zo stola.
Ak ste hráčom, rozhodnutie, či sa druhé dejstvo už skončilo alebo nie, môže byť
trochu náročné (pokiaľ nezomreli obe postavy, resp. sa nerozhodli opustiť hotel).
Je teda na Pánovi hry, aby sa rozhodol, či ukončiť hru alebo privolať tretí pár. Táto
časť by mala byť prekvapením pre hráčov, ale keďže v tejto fáze už majú s hrou
dostatočné skúsenosti, mali by to zvládnuť bez problémov.

11

Zásady
Nik nesmie opustiť motelovú izbu.
Kontrola nad hostiteľom postupom času narastá - a rovnako narastá hostiteľovo uvedomovanie
si toho, čo sa deje.
Postavu
poklopaním
Postavu posadnete poklopaním na
pleceposadnete
jej hráča.
Hráč sa môže takýmto spôsobom vzdať
na plece jej hráča. Hráč sa môže
kontroly nad postavou.
takýmto spôsobom vzdať kontroly
Kontrola ktorí
nad hostiteľom
postupom
Hráči,
neovládajú
žiadnu
času narastá - a rovnako narastá
strkať
ostatných
hráčov.
hostiteľovo
uvedomovanie
si toho,
čo sa deje.

nad postavou.

postavu, sú stále v hre: môžu šepkať,
kričať,
hýbať žiadnu
predmetmi,
Hráči, ktorí
neovládajú
postavu, sú stále v hre: môžu šepkať,
kričať, hýbať predmetmi, strkať
ostatných hráčov.

Nesmiete opustiť
hotelovú izbu.
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