Palermo Live - stručný výtah z pravidel
Co mám dělat, když jsem…
Kdokoliv - Nevstupovat k nikomu bez svolení do stanu, neprohledávat mu věci. Nechat být toho, kdo spí tam, kde a kdy spát
má. Pokud jsem ve vazbě, nemohu zabíjet ani být zabit a u soudu nemůžu hlasovat, ale mohu být vyslýchán. Nenarušovat hrou chod
tábora. Zbytečně nevytvářet situace na hraně pravidel nebo těžko rozsouditelné. Počítat s tím, že v tomhle městě všichni lidi lžou a
nebrat si herní situace příliš osobně ☺
Byl právě zavražděn - Po svojí vraždě v klidu počkat několik málo minut a oznámit ji Osudu. S nikým se nebavit o hře a
nikomu o ní vůbec nic nesdělovat. Zejména ne svoji funkci nebo funkci někoho jiného.
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Osud (veřejná funkce) - Řídit hru, dbát na dodržování pravidel, řešit případné spory. Odpovídat na dotazy Cattaniho.
Oznamovat obětem a lékaři informace ohledně úmrtí. Závažná provinění proti pravidlům trestat smrtí bez vyzrazení
podrobností ostatním hráčům.
Mafián (tajná funkce) - Některým z povolených způsobů vraždit. V součtu s ostatními mafiány musíme provést daný
minimální počet vražd za den. Ne však více než daný maximální počet vražd za den. Pokud toto nesplníme, jeden z nás
zemře rukou Osudu. S ostatními mafiány mohu libovolně komunikovat a spolupracovat.
Šílený střelec (tajná funkce) - Provést za dohodnutý počet dní právě jednu vraždu. Při nesplnění této povinnosti zemřu
rukou Osudu. Vraždí se podle stejných pravidel jako v případě mafie.
Policista (veřejná funkce) - Ve spolupráci s lékařem a soudcem chránit občany městečka a snažit se vypátrat vrahy. Mezi
sebou si policisté zvolí šerifa. Policista v uniformě může poskytovat ochranu všem přítomným u soudního líčení. Policista
může deaktivovat bombu. Na základě důvodného podezření může bezprostředně po vraždě prošacovat jednoho
podezřelého. Na základě příkazu soudce může zatýkat a dávat do vazby. Při šacování nebo zatýkání musí být sdělen důvod.
Corado Cattani (tajná funkce) - Jednou za dohodnutý počet dní dostanu od osudu pravdivou odpoveď ano – ne na otázku,
zda je jedna konkrétní osoba zločinec (ať už mafián nebo šílený střelec).
Lékař (veřejná funkce) - Jako jediný dostávám od Osudu pravdivou informaci o době a způsobu vraždy. Pokud není v
městečku lékař, dozví se to soudce, případně šerif.
Soudce (veřejná funkce) - Řídít soudní jednání, dbát na jejich přiměřený počet a rychlý průběh. Určovat pořadí
projednávaných případů. Soudce může na rozumný počet lidí uvalit vazbu (viz odstavec “Soud a hlasování”).
Novinář (veřejná funkce) - Vede nástěnku, píše na ní články nebo fakta o průběhu hry, přijímá články od jiných. Může
pokračovat v udržování nástěnky i po smrti.
Občan (tajná funkce) - Dávat pozor na bezpečí sebe i ostatních, zejména čistých funkcionářů. Spolupracovat s policií při
odhalování vrahů. Kandidovat na veřejné funkce.

Způsoby vražd
Vraždí se zásadně zbraněmi dodaným Osudem. Vražda musí být provedena tak důkladně, aby ji obět bezpečně zaregistrovala.
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Zastřelení – Přesný zásah proudem vody ze stříkačky nebo pistolky.
Otrava - Pozření otráveného pokrmu nebo nápoje. Otravou se rozumí silné přechucení např. solí, pepřem, octem apod.
Tyto přísady si může vrah sehnat nezávisle na Osudu.
Zardoušení – Citelný dotyk šátkem na krk oběti.
Pumový atentát - Při přítomnosti v blízkosti nastražené bomby (budíku), která vybouchne (zazvoní) umírá dohodnutý
počet nejbližších osob. Účinnost bomby je v celé místnosti nebo 5m kruhově venku. Bombu může zneškodnit pouze
policista, jakákoliv manipulace kromě zjištění doby výbuchu znamená okamžitou explozi. Mafie jako celek a šílený střelec
mají tuto možnost každý pouze jednou za celou hru. Pokud bobmu zneškodní policista nebo vybouchne aniž by někoho
zabila, počet použití je přesto vyčerpán.
Kamikaze - Vrah obejme oběma rukama oběť a zařve “Kamikaze!”. Umírají oba. Lze použít i pro sebevraždu.
Voodoo - Vrah musí získat v souladu s pravidly nějaký předmět, který si obět někde bezpochybně a na dostatečně dlouhou
dobu zapomněla. Tento předmět odevzdá nebo na vhodném místě zanechá Osudu.
Nájemná vražda - Mafián nebo střelec si může najmout kteroukoliv živou nebo i nezúčastněnou osobu na spáchání
vraždy nebo na asistenci při vraždě. Vraždit lze kterýmkoliv z povolených způsobů. Mafie jako celek a šílený střelec mají
tuto možnost každý pouze jednou za celou hru.

Soud a hlasování
Kdokoliv může podávat trestní oznámení soudci. Ten rozhodne o projednání. Soud řídí soudce, provádí se obžaloby, obhajoby,
výslechy svědků. O slovo se všichni hlásí a uděluje jej soudce. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina z hlasujících přítomných.
V případě rovnosti rozhoduje to, jak hlasoval soudce. Soudce musí hlasovat. Hlasování o výměně nějkého funkcionáře probíhá
stejným způsobem. Při úmrtí funkcionáře se vždy volí náhrada, pokud je k tomu dost obyvatel. Výměna konkrétního funkcionáře
z nespokojenosti s jeho prací se dá uskutečnit pouze jednou za den.

Průběh hry
Osud rozdá funkce a městečko začne žít svým životem. Hra končí vítězstvím městečka, pokud jsou všichni mafiáni i šílený
střelec mrtví. Zločin zvítězí tehdy, jsou li všichni ostatní obytatelé mrtví.

