
 

 

 
 

Fejvadászos gondolatkísérlet 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Érdekes gondolatkísérlet, hogy mi 
van akkor, amikor egy fejvadász-
módszerekkel játszó kisebb különítmény 
(és most tökmindegy, hogy ninja, Iker, 
itáliai orgyilkos, vagy valamely abryssi 
klán) bemegy egylovagvárba, katonai 
táborba stb. tiszteletét tenni … 

Én azt mondanám: a dolog 
legalábbis kétesélyes. 

A behatolóknak jobbak az esélyei, 
ha volt idejük rákészülni a dologra, 
ismerik a helyszínt ahova mennek 
(terep, helyismeret, térkép, őrség 
posztjai és útvonala, általános napirend 
stb.) Ebben sokat segíthet előzetes 
felderítés, beépített kém stb. 

A védekezők mellett áll, ha jól 
szervezett az őrség , ha a támadók nem 
ismerik a helyszínt, a belső szokásokat 
… 

Ha a védelmet nagydarab vasban 
hentelésre optimalizált állatok 
szervezik,akkor jó esélye van a 
fejvadászosdit játszó behatolósoknak. 

Ezzel szemben két dolog áll. 
Egyik az, hogy mi van akkor, ha a 

vasba öltöztetett hústornyok gazdája egy 
Richelieu-bíboros jellegű valaki, a maga 
cseppet sem korlátolt elmebeli 
képességeivel, netán a maga behatoló-
specialistái által megszakértett védelmi 
rendszerével …  

  

Na azon már húzósabb lesz átmenni 
akármilyen fejvadászoknak… fiúknak 
és lányoknak egyaránt. 

A másik, amit számításba kell 
venni, voltaképp az előzőekből 
következik: ha a világban azzal a 
súllyal (gyakorisággal, hatékonysággal 
stb.) vannak jelen a fejvadászók, mint 
az Yneven és Abrysson megszoktuk, 
akkor … létük és hírhedett 
képességeik ismert tény lesznek 
reménybeli célpontjaik számára. És 
ennek megfelelően fognak hozzáállni a 
dolgokhoz, viselkedni, felkészülni 
rájuk … a méltó fogadásukra. 

Ez azt jelenti, hogy a biztonsági 
rendszereikben nemigen lesznek 
biztonsági rések (lesznek viszont 
benne a behatolóknak előkészített 
`csapdák`, vagyis inkább csúf 
meglepetések), és ezeket a védelmi 
rendszereket erre specializálódott 
testőr-rendek stb. tervezik és 
üzemeltetik akár. 

Bye Sics 
 
Ps: Csapda alatt ne olyasmire 

gondoljatok, hogy piros szőnyeg, 
alatta jó mély verem … Hanem 
például a következőre: 
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A palota lefokozott testőrtisztje, jelenleg a 
Városi Őrség szeszkazánjaként múlatja az időt … 
már három havi zsoldjával előre tartozik 
kártyapartnereinek, egyéb adósságairól nem is 
szólva. 

Csak megkeresi az, aki kíváncsi a palota 
alaprajzára, őrség szokásaira, beosztására … Ó igen. 
A derék ember jól bírja a piát, és ezért fizetjük. 
Hogy ilyenkor meséljen … Persze azt, amit erre a 
célra betanítottunk neki. Aztán viszont nekünk 
meséljen, arról, hogy ki mit is kérdezett tőle. … 

De az is lehet, hogy a jóembert tényleg egy 
erkölcsi hulla – nem véletlenül rúgtuk ki a 
palotaőrök közül. Ellenben a tisztiszolgája, aki 
talicskában szokta hazafuvarozni … Nos, ő csak 
látszatra annyira buta mint a feketeföld. Igazából jól 

képzett ügynök és zseniális színész … és 
fanatikusan hű szerénységünkhöz. 

Na, amikor a játékosaim belefutnak egy 
ilyenembe, akkor aljas csapdát szoktak 
reklamálni – én nem értem, miért … 
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