
 

 

 
 

Gladiátorviadal 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Fokozatosan ... mesélj be nekik 
egy gladiátor-viadalt - ők a legjobbak, 
biztos megnyerik. Hadd nyerjek meg - 
bár esetleg szabott fegyverrel kell 
küzdeni, amit mondjuk sorsolással 
határoznak meg... találj ki sok lüke 
szabályt.  

Aztán mesélj egy újabb 
gladiátor-viadalt... ahol a mérkőzések  
szünetében megkeresi valamelyiküket 
(azt, aki leginkább vezetőnek néz ki 
közülük ) valami sötét alak, és üzleti 
ajánlatot tesz nekik. Hogy veszítsenek 
el egy meccset... 

vagy valami hasonlót. Persze 
csak miután a parti érzelmileg 
elkötelezte magát a győzelem mellett - 
pld. a döntő meccs következik, az 
ellenfél, aki a másik ágon jutott a 
döntőbe (kieséses szisztéma volt) már 
hosszabb ideje a parti harci képességeit 
ócsárolja - hogy ő saját kezűleg belezi 
ki stb...  

És ekkor jön valaki, pénzt ajánl - 
azért, hogy veszítsék el a meccset. 
Elfogadjak? Aligha. Nyernek, a 
dicsőség és a díj az övék - a 
fogadásokat szervező, azzal 
manipuláló alvilági szervezet viszont 
sokat bukott. Készpénzben, csörgő 
aranyakban, vagy inkább ezüstökben. 

Kicsit neheztelnek a partira... és 
hát a tekintélyükre is vigyázni kell. A 
parti kap egy utolsó figyelmeztetést: 
vagy kárpótlásul átadják a teljes 
nyereményüket és fizetnek még nemi 
plusz pénzt a fickóknak - az általuk 

okozott üzleti veszteségeiket pótlandó 
- vagy ... irgum-burgum. 

Mert eddig egyszerű dolguk volt 
- csak gyakniuk kellett. Ehhez nem 
kellett gondolkodni, különösebb 
szerepjátékosi erényeket sem kellett 
megvillogtatniuk - viszont 
MOSTANTÓL ez kevés lesz. 

Nem tudjak, pontosan kik is az 
ellenfeleik... Talán egy helyi 
bandavezér... nem túl power figura, 
van par embere, ezek némelyike talán 
kaszttal és szinttel is jellemezhető...  

Ideális figura egy 
boszorkánymester vagy gonosz pap, 
már csak miheztartás végett is... 
Legyen kellően genyó és paranoiás, és 
persze haragtartó, bosszúálló természet 
mellé. 

A partit meg lovalld bele, hogy 
akarjak kinyírni - ha a 
fogadóbanmegdöglenek a lovaik, ha 
valami más balsors éri őket... ha 
valakit megmérgeznek a partiból.... 
(erejét vesztett olcsó méreg, erős 
hasmenést okoz, amitől napokig 
cifrafosás gyötri... addig nem tud a 
karakterével játszani: ül, és nézi, hogy 
a többiek karaktere mit csinál, 
időnként szólsz neki, hogy éppen 
Mondok pár NJK-t - ezekkel EKKOR 
még nem találkozik a parti. 

1. A főnök, az ÉSZ - ő a 
'főellenség' - szép lassan kell azzá 
tenned, elérned, hogy a parti 
ellenségének érezze, és hogy az 
események miatt indokolt legyen, hogy 
a parti berágjon rá. 
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2. Az illető fullajtára - valami csóró kis tolvaj, 
jó rejtőzéssel követés/lerázással, álcázás/álruha 
képzettséggel - őt ne hagyd, hogy a parti elcsípje. 
(Ha elcsípik, akkor nem ő volt, hanem valaki más, 
akit ő bízott meg vele, hogy... valójában ő az 
öreganyó volt, aki egész közelről nézte végig a 
jelenetet.) 

3. A főenemy ütő-embere...  valami tápos 
harcos főkaszt-beli képződmény, ellenszenves brutál 
állat...  

A kaland fő vonala 

• megnyert viadal 
• újabb kihívás, út a döntőbe 
• megkísértés/zsarolás 
• a parti nyer, de szerez egy ellenséget 
• az ellenség utolsó figyelmeztetése 
• egy karakter meghal/megnyomorodik (engedd 

meg, hogy a játékos egy másik karakterrel 
visszaszálljon) 

• nyomozás az ellenfél után 
Nyomok lehetnek 
• valaki, aki beszelt velük... 
• a viadalok környékén érdemes szaglászni, hátha 

sikerül megpillantani egy ismerős arcot 
• talán mást is zsaroltak már meg, 

félemlítettek/vertek meg... derítsék ki, ki volt ez 
- hátha tud valami konkrétumot... 

• ÉRTELMES ÖTLET (ha rájönnek, sok 
gondot/bosszúságot megspórolhatnak 
maguknak...): az ellenlábasaik ugye azt akarták, 
hogy valaki nyerjen? Ezek szerint a fogadási 
üzletben utaznak. Úgy látszik, vannak 
verőembereik is - volt pankrátorok talán? - 
akikkel ugyan mi mást lehet csinálni, mint 
védelmi pénzt szedni? 

Tehát: utánanézni bukmékereknek, illetve 
annak, hogy kik szedik a védelmi pénzeket... Ezen a 
nyomon gyorsan előre lehet jutni. 

Intermezzók 

1. 
- a karakterekbe belekötnek valami HMCS-k 

(helyi menő csávók), tömegverekedés, a parti persze 
nyer, de kijön a városi őrség.  (Sokan, jó 
felszereléssel, es nyugodtam mesélj nekik jó 
harcértékeket ha kell... de inkább éreztesd a partival, 

hogy itt harcolni nincs esélyük, eleve az elit 
osztag jött, vannak íjászok, harc alakzatban ... 
minden játszik. Itt meghalhat a parti - ha 
harcolni próbálnak, ez lesz. 

Persze a HMCS-ket felbérelték, a 
városőrök igazából csak akkor rágnak be a 
partira, ha _fegyvert_ használtak a  kocsmai 
verekedésben - vagy ha megöltek valakit. 

Civilizált városban ... lehet kocsmai 
bunyó, de ott nem húzunk fegyvert, és nem 
gyilkolunk. 

Ha ezt tettek... éreztesd velük a hatóságok 
merhetetlen fölényét - ha valami észlény Tier 
Nan Gorduinra meg a csökött kalandozóképre 
hivatkozna, akkor hívd fel rá a figyelmét, hogy 
majd akkor várjon olyasmit hogy tisztelet, ha ő 
lesz Tier Nan... addig egy 0, egy sehonnai 
gyanús idegen... aki itt balhézik. 

A hatóság markából csak komoly bírság - 
vagy megvesztegetésre kifizetett összeg - árán 
engedd ki őket (vagy azt a karaktert, akit 
lekapcsoltak) - a hibakert  meg kell fizetni.  

Ez a rész FONTOS !!! 
• Itt alapozod meg a _játékosaid_ előtt 

a világod hatalmasságainak 
• és hatóságainak  a tekintélyét. 
• Itt alapozod meg azt a tudatot 

bennük, hogy ha hülyeséget 
csinálnak, ha nem gondolkoznak, 
akkor nem leszel irgalmas és szívni 
fognak 

• és itt alapozod meg a SAJAT 
MESÉLŐI TEKINTÉLYEDET! 
Mind közül ez a legfontosabb! 

A nyomozás folytatódik. Most a HMCS-k 
maradékából kiverhető egy cím.. egy ház, 
ahonnét a megbízást kapták vagy ahol a 
pénzükért jelentkezhetek volna.. vagy a 
megbízójuk személye/ 

lakcíme.  
„Nem mondta am meg, de mink okos fiuk 

vagyunk, oszt kituttuk, hun lakik: a Rue de 
Raven-en, az 53 szám alatt...” 

Lehet menni és begyűjteni a fullajtárt. 
Célszerű élve elkapni. 
2. 

Itt jön a mérgezett akármi, egy karakter 
rosszulléteivel - ezt meg a fullajtár intézte el.  
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3. 
Újabb intermezzo: a főgeci, ha 

megtudja, hogy a parti elkapta a bizalmasat, 
es alighanem nyomon van, mit tesz? 

Elmenekülni nem fog - ostoba 
büszkeség, vagy csupán a helyi 'üzleti 
érdekeltségeihez' ragaszkodik? 

Látja, hogy a saját emberei, utcai 
bunyósok stb. nem elegendőek - 
hivatásosokat bérel, kaszttal és szinttel 
rendelkező NJK-kat, a parti ellen. Hívhatod 
őket „fejvadásznak” is.  

Igazából valami nagyobb alvilági 
szerveződés bérgyilkosai - nincs náluk 
sequor, mara-sequor... még ramiera se. 

CSAK képzett fegyverforgatók, 
harcos vagy fejvadász kaszttal - ha igazan 
aljas akarsz lenni, akkor bemesélhetsz egy 
rossz útra tért kardművészt is - akik a parti 
életére törnek. 

Gyilkolni akarnak... ha a parti sokat 
totojázik, akkor valószínűleg ők ütnek rajta 
a partin - utólag majd legyen egy szépen 
hangzó magyarázatod hogy miképp 
csináltak, például honnan tudtak, hogy 
mikor/hol kell támadni...  

A rajtaütést úgy old meg, hogy a 
partinak szar ügy legyen. Pld. nyílvessző 
talál el egy-két parti-tagot. (Ha van köztük 
varázstudó, azt. Ja, és mérgezett. Ja, és 
eltalálja - ne dobj, eltalálja. Vagy úgy dobj, 

hogy a játékosok NE lássák, hogy mit dobtál - mi 
közük hozzá, hogy Te, a mesélő mit dobálsz?! ...  

A méreg nem halálos - de Fp-vesztést okoz, és 
lehetetlenné teszi hogy az eltalált varázstudók 
mágiát használjanak... Görcsökben rángatózva nem 
lehet varázsolni. 

Ha a partid ügyes, akkor ők ütnek rajta a 
főellenségen - ekkor az előbbi fejvadászok és a sahat 
legjobb izomfiúja testőrként lesz ott - kemény harc 
lesz, de legalább nem lövik előtte tűpárnává a 
partit... 

Főgecit agyonverni/ átadni a hatóságoknak stb. 
Cserébe pld. eltörlik a parti priuszát (ha van), vagy 
plecsnit/ jutalmat kapnak - ha nincs. 

(Használtak-e fegyvert a kocsmai 
verekedésben pld...) 
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