
 

 

 
  

Dark fantasy mesélőknek 
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Bár igazából: ha megvan a 
nyugis helyszín, ahol nem zökkenti ki 
semmi a játékosaidat. és megvannak a 
játékosaid, akik un. „igazy 
szerepjátékosként” azért játszanak, 
hogy átéljék mindazt, amit a karakter 
átél… akkor igazából neked már nincs 
is sok dolgod: csak mesélned kell… 
Azokat az eseményeket, élményeket, 
amiket átélnek a karakterek. 

Érdemes nem a mélypontról 
indítani – de ezt is írta mar valaki – 
hanem szépen egy normál szintrol 
levinni a partit a pokol legmelyebb 
bugyraiba. (S ezért fontos, hogy csak 
olyanoknak mesélj, akik nem 
gondoljak meg magukat es nem 
szállnak ki útközben…) 

Hogy viheted el őket oda? Ha 
eseményeket, NJK-kat, helyszíneket 
mesélsz – amik valamiképp hatnak 
majd a karakterek (és a játékosok) 
lelki világára… ha látják az őket 
körülvevő sötét kétségbeesést, 
kilátástalanságot és szenvedést… ha 
ok maguk – a karakterek és a 
játékosok is – átélik mindezt… (A régi 
kérdés kinek mesélünk: a 
karaktereknek vagy a játékosoknak?? 
Ezúttal figyelj oda, hogy a 
játékosoknak mesélj… figyeld a 
rezdüléseiket…) 
 

Üdv! 
Hat van egy ötletem: Világítás 

gyanánt tegyetek pár gyertyát a zöld M* 
könyv fedőlapjára. Jó a félhomály, és jól 
mutat a könyvre folyt viasz is. 

Juan 
 
Hm, ez egy szenzációs 

felhasználási lehetősége a M* 
alapkönyvnek!!! Talán a legjobb, amit 
valaha is hallottam!!! 

 
*** 

Ami a kérdés lényegi részét illeti? 
Mesélői hangulatteremtés… 

Mindenfele mesénél fontos a 
nyugis helyszín – hangulatra alapozó 
mesénél ez meg hatványozottabban 
fontossá válik… Nem a helyszín adja a 
hangulatot – legfeljebb rásegíthet… – 
viszont nem megfelelő helyszín igenis 
elrontja az ilyen meséket. 

S az is igaz: elve csak olyanoknak 
mesélhetsz ilyet, akik vevők a dologra – 
s hajlandók a kedvedért átvenni a mese 
hangulatát… 

Szavakkal visszaadni 
hangulatokat, érzéseket… elérni, hogy a 
játékos tényleg azt gondolja, sőt azt 
erezze, amit a karaktere érez? Ez csak jó 
játékosok eseten működhet… de meg 
náluk is a mesélői művészet 
magasiskolájába tartozik… 
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Az, hogy a karakterek látják, hogy baj van, 
nem lesz elég… ügyelj rá, hogy tényleg nagy 
bajban, kilátástalan helyzetben is legyenek. Hogy 
tényleg „szívjanak”… S hagyd, hogy ezt 
fokozatosan ismerjek fel… Ha tesznek egy lépést, 
akkor jöjjenek majd rá: azt is lefele tettek. 

Nem elég, ha látják a bajt – éljek is meg! 
„Szívjanak”, szenvedjenek a karakterek – légy „geci 
mesélő” – engedd szabadjára az aljas mesélői 
fantáziádat! 

„Mesélj le” pár apróságot a karakterekről: 
felszerelést, pénzt… mindent, vagy inkább pár 
dolgot, ami kedves neki. A hiányban mutatkozik 
meg igazan a szükség… Mesélj le képességeket, 
lehetőséget a karakterről – olyanokat is, mint 
sebpont, varázserő, néhány végtag, főérték pont… 

- a gazdája igazan át fogja élni ezek hiányát… 
hagyd, hogy kétségbe essen… (Ha ezeket nem 
teszed meg, a karakter lehet, hogy szív ugyan, de a 
gazdája, o maga nem biztos, hogy megéli ezt…) 

Történjenek rémes, érthetetlen és lehetőleg 
kellemetlen dolgok a karakterrel – alapozz az 
ismeretlentől való félelemre… 

Vedd el tőlük a pozitív élményeket – ha 
pozitív valami, akkor is adj valami „mellékízt” 
a dolognak, hogy… azt se elvezhessek. Foszd 
meg őket a lehetőségektől… a reménytől… 
Mondom: vidd el a pokolba őket… 

Aztán meg majd arra is vigyázz: hozd is 
fel onnét a partit… ne felejtsd őket ott! 
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