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Esemény: 

Ajtónálló (A): – Na, húzzátok be 
a beleteket. A góré most már ráér. 

Harcos (H):- Oké, koszi. 
Tolvaj (T): – Na ja. 
Bent a nagyherceg (N): – A 

hello. Kafa, hogy jöttök. 
Tanácsnok (Ta): Aha. 
N: – Ott a szék, vágjátok le 

magatokat. Piát? 
H: – Nem kosz. Mizújs? 
N: – Nagy gáz van. Figyusz? 

Ráérsz most egy balhéra? 
T: – Az attól függ. Nem fogjuk 

szétlövetni a seggünket bagóért. 
H: – Ugyan már nem szokott 

átcseszni.. Mennyi a lé? 
N: – Hat,az attól függ. A buksza 

akit ki kell nyírni az gazdag. Meg 
mellékesen egy boszorkány, aki ki 
akar csinálni engem. Ha megfűzitek 
biztos elárulja a kincs helyet. Azt is 
tőlem rabolta. De a fele a tietek, ha 
szétcseszitek a fejet. 

Ta: – Nincs alku, a herceg így is 
kóser ajánlatott adott. 

H: - Oké, de a kaját, piát ti 
fizetitek addig. 

Ta: – A f*-om nem kéne? 
Mondtam, nincs alku. Vagy belecsapsz 
a herceg tenyerébe vagy mész a 
picsába. Lesz majd más, aki vállalja a 
balhét. 

H: – A le oké, de bizonytalan. 
Legalább valami előleg.  
 

Hali 
 
Akkor menj el Ynevre, tanuld meg 

a nyelveket, gyere vissza es az ott tanult 
nyelven beszelj, ha játszol. Tehat ha 
valakinek nincs lehetősége a korhű 
beszed elsajatitasara, vagy nem akar 
`Evethek erevlienk Iftennek vigadionk mi 
idvesseeges uronknak` tipusu vartyogast 
halgatni/hallatni játék közben, akkor az 
beszeljen olyan nyelven amilyenen tud. 
Különben te honnan tudod, hogy Yneven 
úgy beszelnek, mint IAF (itt a Foldon – 
hogy magyar legyen) a középkorban. 

 
Aha. Akkor elképzelek egy 

jelenetet: 
Szereplők: 
1, Nagyherceg. A varos 

teljhatalmú ura. Mindenki tiszteli 
bölcsességéért és igazságos, megfontolt 
döntéseiért. 

2, Tanácsnok. Ifjú kora ellenére a 
nagyherceg bizalmasa. Valami sötét 
bánat lengi körbe, de a herceg bízik 
benne. 

3, Ajtónálló. Kis pont a palotában. 
4, Harcos. Játékos karakter. A 

nagyhercegnet egy régi eset kapcsán 
ismeri. 

5, Tolvaj játékos karakter, a 
harcos szolgája. Persze a harcos nem tud 
melléktevékenységeiről. 
 

Helyszín: a nagyhercegi palota. A 
játékos karakterek audienciára varnak. 
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N: – Cseszd meg, kiszívod a vérem. De oké. 
Attól meg nem fogsz reálisabban játszani, mert 

érthetetlenül beszelsz. 
Nyilván nem kell szó szerint úgy beszelni. De 

a stílus… de ha gondolod, játszhatsz úgy is, mint a 
fenti példámban. Engem nem zavar… 
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