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Persze közös házban lakni egy rakás 
másik emberrel unalmas. És az életben 
is történnek dolgok, amik a 
résztvevőktől függetlenül jönnek létre. 
Ezek lesznek a csavarások, ezek 
lesznek a nyomok. Ezektől lesz kaland 
a kaland. Ezt előre megtervezni nehéz, 
sokszor felesleges, és nagyon időrabló 
dolog. Ahogy mondani szokás, evés 
közben jön meg az étvágy, mesélés 
közben jönnek a legjobb ötletek. 

Mindig mérlegelem, mi az, ami 
színesíthetne a történetet, aztán ha 
valami jó ötletem támad (közben 
persze nem unatkozik senki, hisz a 
parti él, mozog, a világ meg erre 
automatikusan reagál, addig legalább 
én, a KM gondolkozhatok a 
lényegesebb dolgokon), szóval ha 
valami jó ötletem támad, akkor 
nekiláthatok megvalósítani. 
Előkerülnek nyomok. Meg az is lehet, 
hogy az épp zajló szituációtól teljesen 
függetlenül. De hat az épp zajló 
szituáció az az, hogy a házat, amiben 
mindannyian laktak, lebontják, 
felrobbantják. Csak erről a lakoknak 
nem szóltak, es bent is szeretnek őket 
tartani, ha kell, fegyverrel is, hogy 
emiatt később ne panaszkodhassanak. 
A csatorna tűnik az egyetlen 
lehetséges menekülési útvonalnak. 
Idáig mondjuk nevezhetjük 
összemesélésnek. A többi mar 
csavarás. Ki és miért akarta 
felrobbantani a házat?  

Nos. Egy kalandhoz nálam 
általában csak két dolog szükséges. 
Először is a karakterek ismerete. Ha 
nem tudom, kiknek mesélek, nem 
tudhatom, mibe keverhetem bele őket. 

És utána fontos meg az karakterek 
úgynevezett `összemesélése`. Innentől 
készen vannak a kalandok. 

Mikor egyalkalmas kalandokat 
mesélek, azok általában mindig az 
összemesélésre épülnek. 

Kapok egy rakás karaktert. 
Alapesetben teljesen különbözőek, mind 
vagyoni, mind kulturális helyzetükre, 
esetleg mind nemzetiségükre nézve. 

Ekkor veszek egy alaphelyzetet. 
Megbízó összeszedi őket (nagyon 
snassz), azonos helyen támadás éri őket, 
legutóbb azonos házban laktak. Mivel 
ezek alaphelyzetek, mindenki joggal 
nevezheti őket elcsépeltnek, 
unalmasnak. Rosszul viselem, ha 
unalmasnak neveznek a meseimet, ezért 
miután idáig eljutottunk, elkezdem 
csavarni a dolgot. Jobb esetben 
koncepciós parti indul. Ez esetben az 
alapkoncepció adja az alapötletet. És 
utána jön a csavarás. 

A kalandtervezésről ennyit. Egy 
játék előtt csak annyit kell tudnom, hogy 
kik és hol vannak. 

Onnantól, hogy elindul a kaland, 
nincs terv. Történések vannak. Az világ 
`online` reagál a mi cselekedeteinkre, 
így szerintem a KM-nek is így kell 
reagálnia a karakterek cselekedeteire. 
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Tényleg olyan hülyék, hogy nem gondoltak a 
csatornára? A fenét. A csatorna egyébként is egy 
veszélyes hely. Hogy errefele pont emiatt a cég miatt 
veszélyes? 

A végére, a kavarások után összeáll egy kép, 
amit meg én sem láthattam előre, de összetett, és 
hihető lesz, hihető a játékosok számára, hisz ők 
állították össze. Hogy megoldottak-e a kalandot? Az 
attól függ, ok hogy érzik. A kalandot ok írtak, ok is 
fejezik be. Egy említett besorolás szerint a.) pont, 
fűszerezve b.)-vel. 

És az összemesélés után soha többet nem kell 
terveznem. Az első kalanddal beilleszkednek a 
világba, onnantól kezdve biztos vannak ellenségeik, 
esetleg barátaik, vannak motivációik, van múltjuk 
(jobb esetben ez már kezdetben is van). Ezekből terv 
nélkül is mindig lehet meríteni. És nem kell leírni 
semmit…. 

Kivéve neveket. Azokat is csak azután, miután 
kimondtam őket. Hogy legközelebb is ugyanazt 
mondjam. Esetleg leírom, mesélés közben, hogy 
miket tudtak meg eddig. Hogy legyen mire tovább 
építeni. Ez úgy működik, mint az oroszról átképzett 
angoltanár, aki csak két leckével tart előrébb a 
diákjainál. 

Ugyanígy az NJK-kat is rögtönözöm. Mindig 
aszerint alakul a jellemük, hogy mire van szükségem 
a hangulathoz, a foglalkozásuk is rányomja a 
bélyegét a személyiségükre (meleg szabó, 
akasztófahumorú koporsókészítő…), a neveik 
kerülnek csak papírra. Persze meritek könyvekből, 
filmekből, újságképekből. De mindig csak a főbb 
jellemvonásokkal kezdem, az NJK reakciói közben a 
többi majd kialakul, es ahhoz tartom magam. 

Harcértékek? Csak olyan világban 
mesélek, amit ismerek annyira, hogy a fent 
leírtak automatikusak legyenek. Ha kellően 
ismerem a világot, akkor adottak a reakciók. És 
akkor adottak az értékek is. Amit nem mindig 
kell a partihoz merni (Ld. sics-fele 3-as 
besorolás). Bosszantó dolog egyre profibb 
haramiákkal verekedni, bosszantó a mindig 
profi tolvaj, akit sose lehet tetten érni. Egy 
tolvaj, aki épp mászik ki az ablakon, vagy akar 
épp mászik be, sokkal hihetőbb, mint egy tolvaj 
akire csak az eltűnt erszényből 
következtethetünk. És sokkal több továbblépési 
lehetőséget is ad. 
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