Stavba Pacifické železnice probíhala v 2. polovině 19. století, a proto by měly do této historické doby spadat i kostýmy,
které budete mít na hru. V této době byl již celkem hojně využívaný šicí stroj, a ačkoli možná ne všichni již měli
oblečení šité na stroji, pro účely hry takové oblečení vůbec není překážkou.
V následujících odstavcích se vám pokusím nastínit, jaké kostýmy se hodí na konkrétní typy postav daného pohlaví.
Pokud by se vám nepodařilo identifikovat, do které skupiny patříte, budu ráda, když mi napíšete email s vaší postavou
a třeba tím, jaký kostým máte nebo byste chtěli mít, a něco zkusíme vymyslet.
Většina fotografií, které jsem použila, je ze seriálu Hell on Wheels, což má několik důvodů. Zaprvé se těžko shání
nějaké fotografie oblečení té doby a zadruhé si myslíme, že tvůrci seriálu si na to pravděpodobně dali bacha. A pokud
ne, kostýmy v seriálu rozhodně pomáhají atmosféře, takže i kdyby nebyly historické, nám stačí :-)

Muži
Muži naprostou většinu času nosí pokrývku hlavy. Nejčastěji to je klobouk, může to být však i plátěná čapka (u mužů
nižšího postavení). Klobouky jsou velmi různorodé, od klasického westernového až po buřinku.

Černoši
Většina černochů chodí oblékána velmi jednoduše, v plátěném oblečení. Nosí kalhoty, košili a na ni buď vestu, nebo
lněné sako. Mají obyčejné klobouky nebo čapky. Jako doplněk můžete zvolit šátek, případně nějaké obyčejné kšandy.
Někteří černoši se snaží svým oblečením více podobat bělochům, tam zvolte spíše sako než vestu (nebo oboje) a víc
černé než hnědé či přírodní barvy

Vysoce postavení lidé
Se snaží vyniknout z té špíny všude ve městě nejenom činy ale i oblečením. Nosí obleky – kalhoty, košili, oblekovou
vestu a sako. Jako doplněk můžete zvolit saténovou vázanku nebo kapesní hodinky.

Boty
Boty zvolte jednoduché hnědé nebo černé (jednobarevné) mokasíny, farmářky, polobotky aj. boty tohoto typu

Ženy
Každá žena nemusí mít pokrývku hlavy, ale ty z vyšších kruhů je nosí vcelku bezvýhradně, a to bez ohledu na svůj
rodinný stav. Může to být klobouk (slaměný, látkový), malý klobouček, bonnet nebo stuha.

Boty
Jako u mužů není třeba pořizovat nějaké speciální dobové boty, protože v 19. Století již nosili boty, které se ve stejném
designu dají koupit i dnes. Jedná se převážně o kotníkové nebo do půli lýtek kožené hnědé či černé šněrovací boty.
Kromě šněrování může být bota po stranách na gumy (patentováno 1837). Výši podpatku zvolte dle svého uvážení.
Pokud chcete být dobové, podpatek by měl být buď rovný, nebo tento:

Šaty
Tady hodně záleží na tom, jak movitou postavu hrajete. Obecně čím majetnější žena, tím složitější a na vzory bohaté
byste měly mít šaty. Několik fotek pro inspiraci:

Prostitutky
U prostitutek je očekávatelné vyzývavé oblečení, pravděpodobně korzet a sukně.

Teplé oblečení
Nezapomeňte, že LARP se koná v době, kdy může být poměrně velká zima, proto je třeba myslet taky na něco teplého,
co si vezmete na sebe. Může to být kabát, pláštík nebo obyčejná deka.

Doufám, že vám tento manuál alespoň maličko pomohl. Pokud byste měli jakýkoli dotaz ohledně kostýmů, napište,
ráda vám odpovím.
Jewane

