
 

 

 
  

Hogyan meséljünk be játékosokat? 
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3. Ekkorra – valószínűleg új 
játékalkalom – már lehet hívni a 
következő játékost és játékosokat 
is… akiknek lehet, hogy szinten 
meséltél így, külön, előzetest… 

Ha meg mar együtt van a parti, 
lehetőleg vagy ne nagyon valljanak 
szét, vagy a parti többségének mesélj – 
olyan sebességgel, hogy az ő dolgaik a 
játékalkalom végéig eltartsanak. A 
magányosan nyomulónak pedig egy 
külön, közbülső játékalkalommal… 

Ne feledd, hogy Te döntöd el a 
mesélés tempóját/felbontását… (A 
srác bejelenti, hogy elmegy és elintéz 
valamit? Jó… foglalkozol a parti 
többségével, és aztán közlöd vele, 
hogy közben neki sikerült/nem 
sikerült… Mocsok dolog, de majd 
leszokik a külön utakról… persze ha a 
szerepjáték ér annyit neked es a 
partinak is, hogy mind Te, mind a 
partid felvállalja, hogy zokszó nélkül 
végigüli, míg Te egy másik 
helyiségben mesélsz egyvalakinek… 
akkor Ok. 

Mifelénk ezt ki szoktak bírni… 
legalábbis azok, akiknek hajlandó 
vagyok mesélni, és akikkel hajlandó 
vagyok együtt játszani… 

És persze azon mesélők, akiknél 
hajlandó vagyok játszani, ismerik az 
ilyen időbeosztási problémák 
kezelését…) 
 

Nem tudom ismerős-e a probléma, 
hogy a bemesélés bizony elhúzódik (2-3-
5 óra, extrém esetekben meg több..), 
amíg a többiek (akik ott voltak a 
megbeszélt időpontban a játékra) csak 
ülnek ott. 

Ilyenkor ki hogy oldja meg, hogy 
azok ne unatkozzanak, 

 
Hm, a probléma ismerős – mi is 

belefutottunk anno… (Nem vertük meg 
a mesélőt…) 

A megoldás: lásd előre, hogy 
mennyi idő kell az egyes karakterek 
bemeséléséhez – azaz sejtsd, hogy egy 
karakterre mennyi időre lesz szükséged. 
Aztán vidd el addig a pontig egy 
személynek mesélve, míg oda nem jut 
(térben, időben) ahol majd a többi 
karakterrel találkozni fog. Ekkor fejezd 
be neki a mesélést, és térj át egy másik 
karakterre. Ha mar mindannyian 
ott/akkor vannak, csak akkor jöhet a 
közös játék - tehát eleve csak ekkorra 
hirdesd meg… 

A jelenlegi finomított 
algoritmusom egyébként a 
következőképp néz ki: 
1. Tisztázni, hogy ki mivel játszik 

(nagyjából): archetípus, 
személyiség, motiváció 

2. Elkezdeni a „bemesélést” – 
egyesével, és elvinni addig a 
karaktert, amíg már valószínűsíthető, 
hogy találkozni fog a következő 
játékos karakterrel… 
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Na tehát: kell: 
• tolerancia a parti részéről 
• a mesélőtől nemi hozzáértés-szerűség 
• közös elvárás a játék milyenségével 

kapcsolatban a parti és a mesélő 
részéről. 

 
En speciel nem szeretem a „különvonulunk par 

órára megoldást”, mert akkor a többiek menjek 
addig le sorozni ? 

 
Hat… pedig csak ez van. Illetve ha nem baj, 

hogy látják/hallják, akkor ott ülhetnek – van olyan, 
hogy nem baj. 

(A karakterem megkíván egy kisfiút, utána 
megy, becserkészi… Na most, én _mondjuk_ azt 
várom, hogy ezt a mesélő szépen részletesen mesélje 
is le – hisz azért játszom pedofil karakterrel, hogy 
belebújhassak egy tőlem – adott esetben gyökeresen 
különböző – figura bőrébe, személyiségébe… hogy 
átélhessek bizonyos élményeket, amit ő él át… 

Na most, ezek a történések, a karakter és a 
kisfiú között, nem valószínű, hogy a kaland fő 
vonulatát gyökeresen befolyásolnak, és ha a többi 
játékos végig akarja hallgatni, akkor miért ne tenne 
?? A idióta gladiátor állatom fura vonzalmával úgyis 
tisztában vannak… Persze en azt is megértem, ha ok 
esetleg mégsem akarjak részletekbe menően elvezni 
az ilyen jeleneteket, és inkább mégsem hallgatják 
végig … ) 

Na jó, ez lüke példa volt, de asszem érthető. 
Van, amit végig lehet hallgatni – annak veszélye 
nélkül, hogy olyan infót tudnának meg játékon kívül, 
aminek az ismerete zavaró… 

A másik megoldás pedig: többmesélőzés… 
Bar ha több JK van, mint ahány mesélő, és mindnél 
másfelé kolbászolni támad kedve… 

/Felőlem legyen, de akkor legyen bennük 
annyi türelem és tolerancia, hogy mindenki ki bírja 
várni, míg egyvalaki külön játszik… / 

„A decker már több órája ült becsatlakozva. 
Ekkor az utcai szamuráj odalepett hozza, és kitépte a 
fejéből a zsinórt – a decker bután pislogva tért vissza 
a valós világba.  

– Örülj **** hogy nem lőttem szét a fejed!” 
 

*** 
 

 
 
Sztori. 
Nagyon jó poén volt, amikor Lapis 

lovagja előrement, és elintézte, hogy a 
városőrök lovagoljanak ki, és segítsenek 
épségben bejutni a partinak a varosba. (A 
kapuk előtt támadástól tartottak. ) 

No, lovagol Lapis lovagja meg tucatnyi 
városőr… Ok, innentől a parti nagyobb 
részének meséltem – mondtam Lapisnak, hogy 
most már nyugodtan jöjjon be, üljön ő is ott, 
velük… A parti kerülőúton elküldte Sir 
akárkicsodát, az egyik NJK-t, a városba, hogy 
próbáljon meg segítséget hozni. (Ők ugye nem 
tudtak arról, hogy Lapis karaktere, aki 
korábban szakadt el a partitól, közben mit 
kavar..) 

Ok, az ürge el is indult… – ekkor úgy 
emlékszem, kihívtam Lapist, és elmeséltem, 
hogy szembe lovagol velük és a tízegynéhany 
városőrrel az ürge, elmondja nekik, hogy a parti 
segítségért küldte... és megad egy teljesen más 
helyet, hogy oda menjenek, a parti ott varja 
őket… 

Látnotok kellett volna Lapis arcát :-)) 
Rámnéz: „ De…” – na akkor esett le neki :-))) 

Nem tehetek róla, hogy pont a 
legkedvesebb beépített árulómat küldték el 
segítségért! 

Aki először természetesen értesítette az 
övéit, akik meg tudtak, hogy egy csapat városőr 
is bóklászik a környéken, és hozzájuk 
irányították a fickót… 

És míg Lapis lovagja és csapata az erdő 
másik végén kolbászolt, addig a rosszfiúk igen 
csúnyán rajtaütöttek a partin… jócskán 
túlerőben voltak, lett karakterhalál is. 

„túléli - de többé sose hibáz” 
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