
SCENARIUSZ OTRZESIN 

 

„HALLOWEEN- czyli wampiry, wilkołaki i inne stwory” 

 

 

 

 K: Witamy wszystkie nowo zgromadzone istoty ludzkie oraz was starzy krwiopijcy i 

radę najstarszych Volturi. Nie możemy także zapomnieć o najstarszym z rodu wampirów 

Nefretete. (Brawa dla Pana Dyrektora) 

 N:Tu oto w tej grocie zostanie przeprowadzony rytuał przyjęcia was do naszego grona 

zimnych ludzi. Żeby przejść rytuał musicie wykonać kilka mrożących krew w żyłach misji. 

Za źle wykonane zadanie otrzymacie karę (łyżeczka ketchupu lub żelek) 

 

Zadania (czytane na zmianę: Kamila, Natalia; kandydaci do poszczególnych zadań są 

wybierani na zasadzie losowania kartek z imionami, którego dokonuje Wojtek): 

 

1. Oto pierwsze z nich: Lekarstwo na wampira (waszym zadaniem jest obranie oraz 

zjedzenie tych oto produktów- Szymon). 5 osób 

2. Widzę, że poszło wam to troszkę za łatwo. No to może druga misja, która jest bardzo 

ważna, aby zostać jednym z nas. Wypicie soku z żuka (wszyscy zostają poczęstowani 

barszczem- Ania i Ada). 

3. Ostatnia osobą, jak a zobaczą wasze żywe oczy będzie Grabarz, który chciał was 

pożegnać swoim przysmakiem (waszym zadaniem jest rozpoznanie co właśnie jecie- 

Piotr i Krzyś). 6 osób 

4. To teraz chwila relaksu na odbudowanie sił. Pośpiewamy sobie (tej konkurencji biorą 

udział wszyscy, choć podzieleni na dwie grupy śpiewaków- Ola i Kasia). 

5. Wiecie, kto to goblin? Będziecie mieli okazje poznać go bliżej (Waszym zadaniem 

będzie wyłowienie ustami cukierka z wody, przeniesienie go do miski z białym 

proszkiem- mąka, okrążenie miski, a następnie wrzucenie cukierka do wyznaczonego 

miejsca- dynia-. Sylwek i Łukasz). 6 osób 

6. Ta konkurencja przygotuje was do przeżycia na tym marnym świecie. Ciepłe istoty 

będą próbowały odebrać wam życie właśnie w ten sposób ( waszym zadaniem będzie 

trafienie rzutką do celu- Andrzej i Szymon). 6 osób 



7. Nie możemy zapomnieć o mrocznych seansach, które organizujemy w wolnym czasie 

naszego istnienia (Waszym zadaniem będzie rozpoznanie fragmentów filmu- Marta). 6 

osób 

8. Jeżeli ktoś myśli, że wampiry nie śpią to się myli. Tylko robimy to po wykonaniu 

pewnej czynności. Czas najwyższy się tego nauczyć (Waszym zadaniem będzie 

zrobienie z kolegi, koleżanki mumii-Kamila i Paulina) . 6 osób 

9. To już wszystkie konkurencje. Wydaje się nam, że poradzicie sobie w nowym świecie. 

Naszym świecie. Pozostała najważniejsza część rytuału przejścia (wokoło kotła 

odprawiany jest wampirzy taniec- Ania i Ada). 

Po wszystkim prowadzący podchodzą kolejno do kandydatów i pasują ich na wampirów. 

Mianowanie na wampira 

 Mianuję cię na nowego wampira w naszym gronie. 

 

K: Jesteśmy dumni, że dołączyło do nas grono tak zdolnych i nieustraszonych 

„zimnych”.  

N: Mamy nadzieję, że nasza dalsza wędrówka przyniesie wam wiele okazji by poznać 

to nowe życie i zapełni wasze żądne przygód, a nawet krwi, umysły. 

K: Pamiętajcie również o tym, by być wiernymi Najstarszemu oraz Wielkiej Radzie, spełnia c 

ich oczekiwania i prośby, gdyż od nich zależy wasz „żywot”. Widzę, że jesteście zmęczeni 

wykonaniem misji i potrzeba wam zaczerpnąć sił, a więc w drogę. Do zobaczenia na 

następnym zgromadzeniu. 

 


