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hogy túlélje a harcokat. Ebben az 
esetben meg kéne beszélned a 
dolgokat a játékosokkal. Lehet, hogy a 
meséd túl kemény és halálos 

Kerüld el a módosító 
szabályokat. 

Ha megpróbálod keményíteni a 
játékot, kerüld el a módosításokat a 
szabályrendszerben, és ne iktass be 
háziszabályokat. Ez főleg akkor 
fontos, ha a mese közepén tennéd. Az 
új szabály(ok) tönkretehetik a 
játékegyensúlyt. Nagyon rossz lenne, 
ha a JK-k azért halnának meg. A 
játékosok, érthetően nagyon idegesek 
lennének. 

Beszéld meg a játékosokkal, 
kérd ki a véleményüket az új 
szabályokról, amiket szeretnél 
hozzátenni a játékhoz 

Csinálj a harcból játékot a 
játékon belül 

A cél, hogy saját magad számára 
a játékon belülre egy másik játékot 
teremts. A szabályok egyszerűek: 
győzd le a JK-kat a lehető legkevesebb 
erőforrással (pl: egy szem kobolddal). 
Hozd ki a legkevesebből a legtöbbet. 

Bármelyik KM le tud győzni egy 
csapatot szuper erős szörnyekkel, akik 
ráadásul tele vannak varázstárgyakkal. 
De képzeld el a dicsőséget, hogy 
legyőztél egy csapat tapasztalt 
kalandozót egyetlen kobolddal! 
 

Figyeld meg, hogy a halálos 
kimenetelű csaták mennyit segíthetnek a 
játékon. A tanács lényege, hogy 
élvezhetőbb legyen a játék azzal, hogy 
halálosabb a küzdelem. A célnak nem 
annak kell lennie, hogy minél több 
játékost lesöpörj a pályáról, vagy hogy 
mesélői hatalmadat fitogtasd. 

Ezt a technikát alkalmazva sok 
előnye lehet a játéknak: 
• Fokozott feszültség és izgalom a 

nagyobb veszély miatt. 
• A játékosok elkerülik a felesleges 

csatákat. 
• A játékosok, más megoldásokat 

keresnek csata helyett, jobban 
kijátsszák a karakterek jellemét. 

• Többet gondolkodnak harc közben 
és sokkal kreatívabban cselekszenek, 
nem mindig szemtől szembe 
küzdenek, és nem az � addig-ütök-
amíg-nem-fekszel �   
alkalmazni. A halálos harcok persze 
el is ronthatják a játékot. Amíg a 
játékosok hozzászoknak, neked is 
ezt kell tenned: 

• Csökkentsd a csaták számát, vagy 
legalábbis a szükségüket. 

• Mindig hagyj választási lehetőséget 
a játékosoknak, hogy akarnak-e 
harcolni, vagy sem, hacsak nem 
olyan döntést hoztak, amitől nem 
marad más kiút. 

 
És vigyázz, nehogy valaki 

elkezdje tápolni a karakterét. Persze 
lehet, hogy valaki csak azért csinálja, 
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Be kell tartanod a saját szabályaidat. Ne csalj 
úgy, hogy az ellenfeleknek átlag feletti képességeket 
adsz. Kit érdekel, ha a kobold meghal? Teremthetsz 
egy milliárd másikat. De minden harcnál tanulsz 
valami újat. Taktikákon, stratégiákon fogsz 
gondolkodni. Beleképzeled magad a kobold helyébe, 
és megkérdezed magadtól: Mit csinálnék én? Rá 
fogsz jönni, hogy mi működik, és mi nem. 

Úgy kell tenned, mintha te lennél az ellenség, 
és mindent meg kell próbálnod a JK-k ellen (de ezt 
ne vidd át a valós életbe!) 

Használd a játékosok saját technikáját 
ellenük. 

Tanulj abból, amit ők csinálnak. Hiszen együtt 
nekik több eszük van, mint neked. És nekik van 
idejük gondolkodni a körök között. Figyelj, és 
használd fel a taktikákat ellenük. És engedd, hogy a 
játékosok értelmezzék a szabályokat. Ha ők 
értelmezik, akkor már nem vitatkozhatnak később, 
ha ezeket te is felhasználod. 

Játsszák a játékosok az ellenséget 

Sokkal halálosabb a küzdelem, ha az unott 
játékosok kezébe adod a Gonosz Ellenség 
irányítását. 

Ejts foglyokat 

Gyakran azt tanácsolják, hogy a világért se ejts 
foglyokat, de szerintem, ha több JK kerülne az 
ellensége karmai közé, akkor a szégyen sokkal 
ijesztőbbé teszi a harcot a játékosok számára. A 
túlélők persze eleinte ki akarják majd szabadítani a 
fogságba esetteket. Tedd egyre nehezebbé a 
megmentésüket. És kérj a foglyokért váltságdíjat a 

csapat mentorától, vagy főnökétől. Talán 
egyszer a JK-k úgy döntenek, hogy kifizetik a 
váltságdíjat ( az biztonságosabb). 

Többen támadjanak a leggyengébb 
karakterre. A múlt héten majdnem megöltem a 
legkeményebb JK-t néhány óriás patkánnyal. 
Ahelyett, hogy a patkányok seregben támadtak 
volna egyszerre, rejtett nyílásokból ugrottak elő 
kettesével a karakterek hátára. Elég hatásos 
taktika volt, de legközelebb a leggyengébb 
karakterre fogok koncentrálni. 

Az ellenség fejezze be a mészárlást 

Ha egy karakter elesik, a legyőzője 
fejezze be a munkát, esetleg ki is rabolhatja. 
Aztán tovább mehet a csatában más ellenséget 
keresni. Ettől a játékosok őrjöngeni fognak, és 
félni, hogy mi lesz velük, ha elesnek a csatában. 
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