
MIR

STOLU
JE NA

1° ČITANJE ULOGA KARATA

2°ODABERI PRIPOVJEDAČA I
PODIJELI KARTE

3°PRIPOVJEDAČ NAJAVLJUJE
NOĆ

TIRANI: njihova je svrha pokoriti građane zatvaranjem i pokretanjem ratova
GRAĐANI: cilj im je otjerati tiranine, izbjegavajući rat.
ŠPIJUN: tijekom noći pokazat će na nekog lika kako bi saznao je li tiranin ili nije.
UN: njegova je uloga zaštititi lik. Tijekom noći UN ukazuje na osobu koju tirani ne mogu zarobiti. Ako
je osoba na koju pokazuje tiranin, njegova moć nema učinka. UN ne može nitko zaštititi.
SAVEZNIK: Tijekom noći odaberite lika s kojim ćete se udružiti. Ako odabranog igrača zarobe tirani,
moć saveza ga spašava. Međutim, ako tirani ukažu na njega, učinci se prenose i na saveznički lik.
Osim toga, saveznik svake večeri mora izabrati drugi lik, a ako pokaže na tiranina, saveznik umire –
čak i ako ga štiti UN.

Prvo odaberite tko će biti pripovjedač. Neće pripadati nijednoj frakciji. Pripovjedač
će imati zadatak
- najaviti noć (natjerati svakoga da zatvori oči);
- najaviti dan (opet svima otvoriti oči);
- buditi likove noću (zove ih jednog po jednog prema ulogama u špilu);
- objaviti tko je zatvoren.
Ovisno o broju igrača, sastavite špil koji sadrži različite likove. Na kraju podijelite po
jednu kartu svakom igraču, koji je ne smije nikome pokazati.

Kad pripovjedač najavi noć, svi igrači zatvaraju oči; pripovjedač im tada govori da otvore
oči samo na tirane.
  Tirani zajedno odlučuju koga će podjarmiti, i to će ukazati pripovjedaču, bez govora i bez
buke kako ne bi bili otkriveni.
Tijekom prve noći pripovjedač će pozvati sve likove kako bi saznao tko su. Kako igrači ne bi
saznali tko je žrtva tiranina, sve će ih noću zvati pripovjedač.

Igra uloga mira za 8 ili više igrača.
Jedan od igrača neće izravno sudjelovati u igri, već će biti pripovjedač. Igra je

podijeljena u dvije faze: dnevnu i noćnu fazu.
Špil karata uključuje: tiranine, građane, špijuna, UN, saveznika.

Ako je broj igrača 8, trebala bi biti 4 građanina, 2 tiranina, 1 špijun UN/1 i 1 saveznik. Ako
ima više igrača povećajte broj tiranina i građana i uvedite špijun/UN.  



5° BROJEĆI TIRANE I GRAĐANE

Građani pobjeđuju kada uspiju pobijediti sve tiranine. Tirani pobjeđuju ako je broj
jednak broju građana.
Pripovjedač, koji poznaje identitet svih, ima zadatak voditi računa o tome koliko je
građana ili tiranina još u igri i odrediti pobjedu jedne frakcije nad drugom.

4°PRIPOVJEDAČ NAJAVLJUJE DAN
I GLASA SE ZA UKLANJANJE
TIRANINA

Kad dođe dan, pripovjedač će reći koga su tirani pokorili. Pokorena osoba postaje zarobljenik i nema
daljnju ulogu u igri.
Nakon što se otkrije tko je zatvorenik, počinje oko 3 minute debate o tome tko bi mogao biti tiranin.
Vrijedi blefirati, vrijedi izdati, vrijedi otkriti ono što ste otkrili u noći, sve dok ste uvjerljivi i sačuvate svoju
poziciju.
  Zatvorenik ne može govoriti, može samo glasati, a ne u slučaju izjednačenja. Prvi koji glasuje je
zarobljeni igrač. Krug se nastavlja u smjeru kazaljke na satu.
Glasuje se, tko dobije najviše glasova, zarobljuje se. Ako je između dva igrača izjednačeno, ponovno
će se glasovati između njih dvojice.
Igra će se nastaviti izmjenjujući dan i noć.


