
 

 

 
 

Standard Kalandozó Csomag 
…avagy még ez is van nálam! 
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Amikor annak idején elkezdtünk 
szerepjátékozni, egyik mumus a 
felszerelési lista volt. Volt amikor 
elmaradt, és ott álltunk a sziklafal előtt 
kötél nélkül, az erdőben esti táborozásra 
készülődve takaró nélkül, vagy a 
barlang bejáratában fáklya nélkül... 
tanulságos események voltak. 
Hibánkból okulva vettünk felszerelést, 
de időnként ebben sem volt köszönet. 
Egyikünknél csupor tej, másikunknál 
legénységi sátor, a harmadiknál lánc és 
lakat... „- fáklyája van valakinél?” 
kérdezte a mesélő. „ - Az nincs - 
hangzott egyikünk válasza -, „de van 
bakancsom!”  

Ezt olyan büszkén és öntudatosan 
mondta, hogy szállóigévé vált a csapat 
körében. Szépen lassan rájöttünk, hogy 
mi az ami szükséges és mi az ami nem. 
Kisebb-nagyobb hiányosságokkal, de 
írtunk felszerelési listát. 

 

A csapat szétszéledt, én 
elkerültem másik városba, másik 
csapathoz, mint mesélő. A felszerelési 
listával ők is hadilábon álltak még. 
Volt egy szokásuk, a „- levonok 1 
aranyat és van nálam ami logikus 
hogy van egy kalandozónál”. Ez volt 
az skcs, azaz a standard kalandozó 
csomag. 

Ez működött is egy ideig, de 
kezdődtek a túlkapások. 

„de hát logikus hogy ... is van 
egy kalandozónál, meg persze ... is és 
... is.” 

ha ez így folytatódik tovább, 
eljutottunk volna odáig, hogy logikus a 
rekesz full ÉP-s gyógyital, a nehéz 
ballista és az instant vértes gyalogos  

szakasz, meg a... és a....valamint 
a … 

ennek vetett véget az, amikor 
leültünk hárman és összeírtunk egy 
listát az alapvető felszerelésről. 
Pontosan 1 aranyra lett kihozva 
(hagyományból) és most már fel 
lehetett bátran írni a karakterlapra 
hogy „skcs” - 1 arany. 

Le volt fixálva hogy mit 
tartalmaz, mindenkinek meg lett 
mutatva, ehhez képest kellett 
vásárolnia mindenkinek. A „de logikus 
hogy még ez is van benne” 
okoskodókat, akik természetesen 
utólag akartak tárgyakat 
belemagyarázni amikor éppen nem 
volt náluk és kellett volna, a lista 
eredeti, etalon példányával vertük 
agyon. 
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A lista időközben változott, bővült és 
csiszolódott. Volt ehhez köze a kalandozok.hu 
oldalon megjelent felszerelés cikkeknek is és owl 
barátom munkájának is. Az eredeti elgondolás 
szerint a karakter nem egyetlen hátizsákban hordja 
mindezt magánál, ez egy hátizsákra és két 
tarisznyára lett kitalálva, remélem használhatónak 
ítélitek meg eme kis irományt. 

 
Standard Kalandozó Csomag 

Tárgyneve Ár 
Közepes hátizsák 95   réz 
2 db tarisznya 80  réz 
Tűzszerszám 5   réz 
fenőkő 1   réz 
2 db takaró 160   réz 
5 db fáklya 5   réz 
3 db gyertya 2   réz 
20 m kötél + mászóvas 33   réz 
Kulacs (2 liter) víz 5   réz 
Kulacs (2 liter) bor 5   réz 
Kulacs (2 liter) pálinka 5   réz 
5 napi tartós élelem elcsomagolva 50   réz 
Szekerce (bőr tokkal a fején) 200   réz 
Kés+hüvely 60   réz 
Kis fémtükör 10   réz 
Borotva bőrtokban 50   réz 
Borotva szappan és fürdő szappan 10   réz 
Tömb só 1   réz 
Rövid nyelű ásó 40   réz 
2 fémtál + 2 kanál 30   réz 
2 fém bögre 10   réz 
Kis kondér + állvány 25   réz 
Viselt ruha 150   réz 
Váltás ruha: 150 réz 
(Alsóruházat, ing, nadrág, kabát, 

  köpeny, csizma, derékszíj.) 
  

5 db vékony bőrszíj 20   réz 
(60 cm hosszú, 2 ujjnyi széles) 

  Szeg (3 tucat) 3   réz 
Kalapács 10   réz 
Mécses 1   réz 
Olaj a mécsesbe (5 adag) 15   réz 
3 db tömlő 9   réz 
Írótoll 20   réz 
5 db kréta 5   réz 
5 ív papír 100   réz 
Tinta+tintatartó 30   réz 
Tekercstartó 100   réz 
Varrótű + cérna 5   réz 
5 zsák 100  réz 
Összesen: 

  
 

1500   réz 

 
15 ezüst 

 
1,5 arany 
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