
 

 

 

 

 
 
 

Egy-két karakteres modulötletek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Nemrég még meg voltam 
győződve róla, hogy egy jó kis RPG 
partyhoz 4-5, de legalább 3 ember 
szükséges + a KM / DM. Azonban rá 
kellett döbbenjek, hogy vannak olyan 
történetek is, amelyeknél kifejezett 
előny a kis létszám (1 v. 2 JK / PC). 

Ezek a sztorik pedig a tipikus 
detektívregények, modulnak 
átalakítva. (Nagyon sok és jó ötletet 
lehet meríteni pl.: a Sherlock Holmes-
regényekből). Ilyenkor azért jó a kis 
létszám, mert amennyiben a karakterek 
külön-külön nyomoznak (márpedig 
úgy az igazi, hogyha még egymásban 
sem bíznak), gyakran félre kell vonulni 
egyikükkel-másikakkal, ilyenkor a 
többiek `kicsit` unatkoznak. 

Következzék egy ékes példa: 

Nem tudom, hányan ismerik 
Simon R. Green: A korcsfajzat átka c. 
könyvét (a Hawk&Fisher sorozat 6. 
része). Én e könyv olvasgatása közben 
kaptam az isteni szikrát, hogy ezt 
egyszer elmesélem 1-2 haveromnak. 
Ennek a sztorija a következő: A két 
főhős, Hawk és Fisher (továbbiakban 
H és F), városi őrök, elmennek egy 
nemesi házba egy kém után, ahol 
éppen meghalt a családfő és akkor 
nyitják ki a végrendeletet + meg ami 
ilyenkor szokásos. A család tagjai 
mindenhonnan jönnek (legtöbben 
egyedül, csak azért, hátha valami 
cseppen-csurran),  

még csak hírből se nagyon ismerik 
egymást (H és F, valamint a kém is 
messzi családtagnak adják ki 
magukat). 

A házat lezárják (mágikusan)a 
végrendelet felolvasása miatt (valami 
hülye törvény vagy szokás) 1 napra. 
Na, ekkor megtalálják az első hullát, 
de felismerhetetlen. Közbe valahogy 
kiderül, hogy van 1 szörny a házban, 
aki a család egyik ősének a gyereke és 
elszívja az áldozata életerejét és 
EMLÉKEIT, sokáig nem is tudja 
magáról, hogy ő egy szörny, csak a 
tudatalattijában van benne, ami néha 
átveszi fölötte az irányítást, és állandó 
illúzióvarázst biztosit számára, hogy 
senki se vegye észre a cserét. 

A sztori nagyjából ennyi. 
Innentől kezdve a JK-k meg 

vannak lőve, nem tudják, melyik nyom 
tartozik a kémhez, melyik a szörnyhöz 
(elvégre mindkettő gyilkolhat), és a 
tisztelt KM-ek úgy kombinálnak, 
ahogy akarnak (pl.: egyszer a szörny 
elkapja a kémet, vagy az egyik JK-t 
kapja el (aki ezért később `néha 
elájul`), esetleg a kém nem is álcázza 
magát távoli rokonnak, hanem tényleg 
a szűk család tagja, stb…) 
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