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Fanny (LARP) 



Fanny a szenvedélybeteg barátnő 

Fiatal lány vagy, aki Budapesten él. A sulit nagyon nem szeretted, nem is tanultál tovább, 
jelenleg babysitterként keresed kenyered. Úgy érezted, hogy gyerekkorodban szüleid 
elhanyagoltak és mindig a testvéreddel foglalkoztak. Mindig is bizonytalan voltál az 
életeddel és önmagaddal kapcsolatban, emiatt rengeteg haragot érzel a világ felé. Talán 
ezért is vagy már 15 éves a korod óta rendszeres használója a cannabisnak, ami valóban 
sokat segített, hogy elviseld magadat és a világot. Bár mostanában néha azt veszed 
észre, hogy a sok évnyi fogyasztás után kezdenek összekuszálódni az emlékeid és nem 
vagy mindig biztos benne, hogy mindenre emlékszel ami veled történt. Persze nem lehet 
nagy a baj, mert ha kellett mindig erőt tudtál magadon venni magadon és kibírtad, hogy 
csak azután után told el az első dzsót, hogy a munkáddal végeztél. 


Erre a képességedre most különösen szükséged van, hiszen több kisebb-nagyobb 
ballépés után végre megtaláltad mostani barátodat Ádámot, akivel már több mint másfél 
éve együtt vagytok. Nagyon szerelmes vagy belé és úgy érzed ő az akivel le tudnál élni 
egy életet. A probléma az, hogy Ádám nem szereti amikor szívsz, azt mondja, hogy akkor 
nem tud kapcsolódni hozzád. Ezért aztán nem mered bevallani Ádámnak, hogy 
mostanában valójában állandóan tolod a cuccot, amikor nem vagy vele. Az utóbbi hónap 
különösen nehéz volt, rengeted stressz ért a családodtól. Szilveszternek a dealerednek is 
van valami hülye macerája, nem nagyon tud egyszerre 2-3 grammnál többet adni, így 
aztán elég gyakran vagy kénytelen találkozni vele. Ez azért is kellemetlen, mert mielőtt 
még összejöttél Ádámmal időnként felmentél szexelni vele a lakására. Na nem azért mert 
annyira odalettél volna érte, egyszerűen csak kényelmes volt így és nem volt jobb. Persze 
olyankor általában csontra be voltál tépve, úgyhogy nem nagyon maradt meg sok az 
egészből. Ő azért időnként újra bepróbálkozik nálad. Épp most lépsz be egy nyilvános 
kávéházba, hogy találkozz vele. Megkönnyebbülten látod, hogy alig van itt valaki. Csak 
Szilveszter és a másik asztalnál valaki. Na meg a pincér.




Szilveszter a dealer 

Családodat sosem vetette fel a pénz. Emlékszel gyerekkorodban még azt mondta a tanító 
néni, hogyha eleget tanulsz, akkor majd gazdag leszel. Na ezt a hülyeséget valahol 
középiskolában teljesen elengedted. Látod, ahogy güriznek körülötted az emberek mint 
hörcsögök járnak körbe a keréken, aztán sehogy sem jutnak előbbre. Pontosan tudod, 
hogy ez nem neked való. Hiszen te igazából művész vagy. Festesz és van egy trash 
zenekarod, amivel a legkirályabb zenét csináljátok a világon. Mindennél jobban szereted 
zenész társaidat. Kb egy hónapja, amióta kidobott a csajod csak nekik élsz. Csak hát 
ugye meg is kell élni valamiből.


Hobbiból persze beiratkoztál egy egyetemi szakra. Na nem mintha érdekelt volna, csak 
legalább addig sem basztattak. Egy áttivornyázott buli utáni hajnalon a Gyilkos nevű 
kocsmában mutatott be egy csoporttársad egy maffiózó arcnak, Alinak, aki drogokat 
terített a pesti éjszakában. Először csak mellékesnek szántad, hogy elkezdted a cuccot 
árulni, de nagyon hamar belecsúsztál, hogy főállásban is ezt csináld. Közepesen szar 
füvet, ekit, spurit árulsz mostanában. De ez az egész COVID dolog keresztbe húzta az 
ellátást, ami azóta is akadozik. Van hogy egy pillanat alatt megveszik amit tudsz szerezni, 
most is ez van, időd se volt hazavinni és félretenni a cuccból. Ráadásul, ha ez nem lenne 
elég, két hete lekapcsolták az egyik “kollégádat”. Valószínűleg csak véletlen volt, de azért 
nem árt az óvatosság. Legalább most egy régi klienseddel mész találkozni. Fanny már 
legalább 4 éve állandó vevőd. Az elején még több is volt köztetek, gyakran fel is ment 
hozzád egy kis délutáni “együttlétre”. De ezek a szerenádok már egy jó másfél éve véget 
értek. Arra gondolsz, hogy lehet hogy ideje lenne feleleveníteni őket.




Ádám, a féltékeny barát 

Biztonságos és nyugodt életre törekszel. Az egyetem elvégzése után megcsináltál egy 
coder képzést, hogy tudjál pénzt is keresni. Ezt viszonylag ügyesen csinálod, úgyhogy 
már ilyen fiatalon sikerült hitelre lakást venned. De ez mind semmi ahhoz képest, hogy 
megtaláltad Fannyt életed szerelmét. Jó, lehet hogy egy kicsit túlzottan birtokló típus vagy 
és ezt az előző lányok közül sokan nem bírták. Csak te tudod, hogy ez igazából a saját 
belső félelmeidből ered, azzal kapcsolatban hogy elhagynak, hogy nem vagy fontos a 
másiknak. 


Fanny azonban elvarázsol. Nem véletlen, hogy babysitterként dolgozik, egyszerűen 
lenyűgözött, ahogy a gyerekekkel tud játszani. Ezen kívül minden apróságból képes 
dekoratív tárgyakat csinálni. Ő segített berendezni a lakásod. És segít rendben is tartani. 
Egyetlen apróságot nem értettél soha vele kapcsolatban: Miért van az hogyha elmentek 
bulizni, akkor mindig annyi füvet szív, hogy teljesen szétcsapja magát és aztán kidől 
aludni? De amikor szóltál erről neki arról, hogy ez téged akkor megértő volt és azóta 
ritkán látod ilyen állapotban. 


Minden rendben is volt egy hónappal ezelőttig, amikor rájöttél hogy hazudik neked azzal 
kapcsolatban, hogy hova megy. Valamiért bekapcsolva maradt a Google Maps 
helymegosztása és azt látod, hogy újra és újra egy Széll Kálmán tér közelében lévő 
kávézóba megy, Egyszer már utána mentél és láttad, hogy Szilveszterrel egy volt pasijával 
találkozott. Megcsal???? De MIÉRT TENNE ilyet? Nem vagy elég jó neki? Szilveszter 
szerencsére nem ismer téged. 


Az a terved, hogy most előtte beülsz a kávézóba és lebuktatod őket, Már itt is ülsz az 
asztalnál. Feltettél egy nagy karimás kalapot megadta, hogy elrejtsd az arcod. Amíg rajtad 
van addig Fanny biztosan nem ismer fel. Rendelj valamit, hogy biztonságosan beolvadj a 
környezetedbe. Hátha a pincér is tud segíteni valahogy?




Weingartner Pál bűnügyi nyomozó / “Pali” a (pincér) 

Bűnügyi nyomozó vagy. Hónapok óta jársz egy nagyobb maffiózó, Ali nyomában. Múlt 
héten sikerült lebuktatnotok egy kis stílű drogdealert, de nem volt nagyon a hasznotokra. 
Már egy ideje azonban a látókörödben van Szilveszter, aki szintén piti dílerként működik 
és Alitól szerzi a cuccot. A COVID miatt azonban állandóan akadozik az ellátás, úgyhogy 
nem tudjátok a szokásos módon, házkutatással lekapcsolni, hiszen nagy a valószínűsége 
hogy a rohadéknak mázlija lenne és éppen nem lenne nála semmi. Egy balul sikerült 
rajtaütéssel pedig végleg elveszne az utolsó szál, ami Alihoz vezetne. 


Azonban rájöttél, hogy Szilveszter az ügyleteit időnként egy Széll Kálmán téri kávézóban 
folytatja le. Engedélyt szereztél a feletteseidtől, hogy beépülj pincérként a kávézóba és 
lebuktasd a kis narkóst. Úgy tűnik, hogy fáradozásaidat sikert hozhatnak. Még csak egy 
pár napja dolgozol itt és éppen a poharakat mosogatod, amikor meglátod, hogy bejön 
Szilveszter és leül az egyik asztalhoz. Csak ő és egy másik vendég ül a kávézóban. 
Azonban amikor mennél ki a pultból látod, hogy belép egy lány is az üzletbe és 
Szilveszter asztalához tart. Ez az! Úgy tűnik a sors végre kegyes hozzád és itt van a 
lehetőség! Ezt most ne szúrd el…


