
 

 

 
  

Útmutató a bérgyilkosok használatához 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Bár én még nem találtam 
tökéletes megoldást, van pár 
használható ötletem: 
• Alakítsd úgy a történetet, hogy 

mindig a hősök győzzenek. (Mint a 
filmekben, szembeszállva a tipikus 
játékstílussal ahol a JK valósághű 
környezetbe van helyezve. 

• ”Rontsd el” a kritikus dobásokat. 
Figyelmeztesd a JK-kat mielőtt a 
bérgyilkos lő, vagy hibázza el a 
célpontját az első lövésre. 

• Adj figyelmeztető jeleket, a 
játékosoknak: árulkodó nyomok, 
előremutató események, vagy akár 
figyelmeztetés egy szövetségestől. 

• Használj lassú gyilkossági 
módokat, mint a méreg vagy az 
átok. 

• Könnyítsd meg a JK megmentését: 
újraélesztés, feltámasztás, a 9 élet 
gyűrűje, stb. 

2. Határozd meg a szabályokat. 

Jó ötlet, a bérgyilkos játék 
közbeni tevékenységét rugalmasan 
illeszteni a játék szabályaihoz. Ez nem 
csak a véletlen baleseteket előzi meg, 
de egyúttal meghatározza a bérgyilkos 
szerepét a játékon belül. 

Az azonnali halál illik a játék 
rendszeredbe? Nézz utána a 
szabálykönyvben! Csak példaképpen: 
• A DnD Játékosok kézikönyvének 

3. kiadásában, a Coup de Grace 
szabály kimondja, hogy az 
áldozatnak védtelennek kell lennie. 

 

1. A gond a bérgyilkosokkal… 

A tapasztalatim szerint, 
bérgyilkosok használata közben 
felmerül egy komoly probléma, amit 
meg kell osztanom veled mielőtt, 
használnád ezen karaktereket a játékban. 
Feltételezhető, hogy ezen karaktereknek 
van valamilyen módszere az azonnali 
vagy gyors gyilkolásra, és ez 
megengedhető-e a játékosaiddal 
szemben? 

Ez olyan kettősség ami 
összedöntheti a többiek játékba vetett 
hitét. Megölhető a JK, miután a játékos 
több hónapot fektetett a karaktere 
fejlesztésébe? Ha nem, akkor miért? 
Mással szemben a bérgyilkosok 
alkalmazása tiszta dolognak számit. Mi 
biztosítja a JK-nak ezt a speciális 
immunitást? 

Hogy mindez még kellemetlenebb 
legyen, a JK-k gyakran fontos célponttá 
válnak a hatalmuk növekedésével. 
Természetes, hogy a konkurensek és a 
gonosztevők valamilyen megoldást 
keresnek, és ilyenkor a bérgyilkos a 
legjobb választás. 

Tehát, mielőtt bérgyilkosokat 
használnál, ajánlatos ezt eldöntened, 
akár úgy is hogy megbeszéled a 
többiekkel. 
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• A DD DM-ek kézikönyvének 3. 
kiadásában a bérgyilkosnak, a halálos 
támadáshoz, 3 körig kell 
tanulmányoznia az áldozatát. 

• A DD első kiadású DM-ek 
kézikönyvének a Bérgyilkosság 
táblázatában, az azonnali halál 
kidobása egy egyszerű d6 dobás. 

Minden egyes szabály máképpen szabályozza 
a bérgyilkosok játék közbeni használatát. Épp, ezért 
a ajánlatos a játék előtt alaposan felkészülni. 

3. Hogyan fognak működni a bérgyilkosok 
a világotokban? 

Olvastad Vlad Taltos sorozatot Steven 
Brusttól? Ott a bérgyilkosság nem nagy dolog, és 
leggyakrabban figyelmeztetésre használják. 
Hasonlítsd ezt össze Raymond Feist Midkemia 
könyvével, ahol egy bérgyilkos egy egész 
királyságot a állított a feje tetejére egyetlen 
számszeríj lövéssel. 

Gondold át, hogyan működnek és miként 
hatnak a világodban a bérgyilkosok. 

• Szervezetten vagy egyedül 
dolgoznak?(Vannak klánok, 
csoportosulások.) 

• Megszokottak vagy ritka az 
előfordulásuk? 

• Az átlagos állampolgár tud róluk? 
Esetleg félnek tőlük? Vagy csak a 
hatalmasságok félnek tőlük? 

• Milyen védelmi intézkedéseket 
foganatasítanak a bérgyilkosok ellen? 

• Mennyibe kerül az alkalmazásuk? 
• Hogyan lép kapcsolatba a klánnokkal 

vagy a megbízottakkal a megbízó_ 
A fantasy világokban, úgy érzem, a 

bérgyilkosoknak leginkább a túlélésre kell, hogy 
specializálódjanak. 
Például, más eljárás kell az mágiahasználó 
áldozatnak likvidálásához, mint egy szörnyeteg 
NPC, vagy egy másik síkon élőének. Vedd 
figyelembe ezeket a tényezőket a bérgyilkos 
megalkotásakor. 

(Az említett, két könyv linkjei: 
http://www.ugcs.caltech.edu/~phoenix/brust/ 
http://www.crydee.com/feist/refindex.htm) 

4. Használd fel a bérgyilkossal való 
szerződéskötést a szerepjátékra. 

Többféle lehetőség van a bérgyilkos 
kijátszására. Például a bérgyilkosok íratlan 
becsületkódexe, amihez a profik tartják 
magukat. 

• Soha ne fecsegd ki az alkalmazód 
nevét. 

• Csak egy megbízód lehet egy 
időben. 

• Ha elfogadtad a szerződési 
feltételeket, akkor a végre is kell 
hajtanod a munkát, bármi áron. 

• A szerződésedet be kell tartanod 
az utolsó betűig, a megbízó 
speciális kívánságaival együtt. 

• Célponton kívül senki sem 
sérülhet meg. 

• Nő és gyerek nem lehet célpont. 
Még ez az egyszerű lista is rengeteg 

lehetőséget teremthet a szerepjátékra, 
kiegészítő történetekhez. 

• Egy bukott bérgyilkos aki 
megszegte valamelyik szabályt. 

• Kreatív megrendelő, érdekes 
kívánságokkal. 

• Bérgyilkosok szokatlan 
hívókártyával és hírnévvel. 

• Egy becsapott bérgyilkos, akit női 
célpont megölésére béreltek fel. 

• Háttér hangulat, újságok címlapja 
ami arról tudósit, hogy “A fekete 
rózsás gyilkos ismét lecsapott!” 

Légy kreatív a bérgyilkosokkal a 
történetben, és figyelj minden egyes szerepjáték 
lehetőségre. 

5. Hogyan hat a bérgyilkos a játékra. 

A bérgyilkosok legtöbbször, a saját 
biztonságukkal foglalkoznak elsődlegesen, és 
az áldozat kiiktatása csak másodlagos 
számukra. Emiatt a óvatosnak kell lenniük, 
adatokat gyűjtenek a célpontjukról, és tökéletes 
tervet kell készíteniük az akció 
végrehajtásához, több menekülési lehetőséggel. 
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Ezt figyelembe véve a bérgyilkos 
kétféleképpen szerezhet információt a 
leendő áldozatáról. Közvetlen, és közvetett 
módon. 

• Közvetett mód: 
• Nyomozással 
• Az áldozat barátaival, 

családjával, munkáltatójával 
való beszélgetéssel. 

• Saját információs 
hálózat felhasználásával. 

• Az áldozat bankjától, 
orvosától, fodrászától. 

• Közvetlen mód: 
• Az áldozat 

megfigyelése, biztonságos 
távolságról. 

• Közvetlen 
kapcsolatfelvétel az áldozattal. 

Ezen módszerek megváltoztathatják a 
történet menetét, és jó játék lehetőségeket 
teremthet. Csak Pár ötlet: 

• A JK, több ismerősétől hall 
egy furcsa idegenről aki sokat 
kérdezősködött róla. 

• A bérgyilkos lefizethet pár 
embert ( a többi JK közül), hogy 
információval lássák el a célpontról. 

• Mesélj, pár közvetlen 
találkozást a bérgyilkos és az áldozat 
között. 

• A bérgyilkosnak ismernie 
kell az áldozata napi tevékenységét, 
tehát ezt KM-nek is tudnia kell. Ezért a 
játékosokat jobban be kell vonni a 
játékba, hogy minél több részlet legyen 
ismert a karakterek “napi rutinjáról”. 

• A bérgyilkos megnyerheti az 
áldozata bizalmát, azzal, hogy felbérel 
pár bunkót, akik megtámadják a 
karaktert és a bérgyilkos megmenti az 
áldozatot. (A verőlegények megölése a 
csetepaté közben, megóvja a gyilkost 
az igazság kitudódásától.) 

6. Használj rejtett karakterlapot. 

Amikor aktív NJK-ként játszol a 
bérgyilkossal, tartsd rejtetten a 

karakterlapját, és hagyd, hogy valamelyik játékoz 
“véletlenül” belepillantson.:) 

Az sem rossz megoldás, ha nem úgy játszol az 
NJK-val, mintha bérgyilkos lenne. Játssz vele úgy, 
hogy a valódi kiléte rejtve legyen. Ez segít a 
meglepetés okozásban, ha eljön a kellő pillanat. 

7. A bérgyilkos védelme. 

Attól függően milyen szerepjátékot játszol, a 
bérgyilkosaid védhetik magukat mágiával vagy 
valamilyen technikai felszereléssel, ami illeszkedik a 
foglalkozásukhoz. Például DD-ben ott van a 
védelem a gonosztól varázslat, ami érzékeli az ártó 
szándékot. A bérgyilkos valószínűleg tanul ezen 
védelmi formáról a kiképzése során, és rendelkezik 
valamilyen módszerrel a hatástalanítására. 

Nézd meg a szabálykönyvben, milyen hi-tech.-
et használhat és milyen kutatási lehetőségei vannak a 
bérgyilkosodnak. A legtöbb céh gondoskodik a 
megfelelő felszerelés beszerzéséről. Ugyanakkor a 
magányos bérgyilkosok is visszaforgatják a 
díjazásuk egy részét, ha hosszú és egészséges 
karrierre vágynak. 

Ezért, először nézd meg, milyen és mekkora 
veszélyt jelent a parti a bérgyilkosra, és eszerint 
védd a NJK-dat. 

8. A jó első benyomás: Saját tapasztalat a 
bérgyilkos játékban való alkalmazásáról. 

Ez nem igazi tanács inkább egy személyes 
történet, lehet, hogy szórakoztatónak vagy 
hasznosnak találhatod. 

Amikor először játszottam Cyberspacet 
(cyberpunk játék az I.C.E-tól), az egyik karaktert az 
első percben agyonlőtte egy bérgyilkos. Ha jól 
emlékszem, az orvlövész szemen lőtte a JK-t. 

Szerencsére a játékos, elég könnyen fogta fel a 
dolgot és gyorsan kidobott egy új JK-t, és fél órán 
belül ismét csatlakozhatott a partihoz. 

Akárhogy is, az eset nagyszerű hatással volt a 
játékosokra. Mi leggyakrabban fantasyt játszunk, és 
ez egy gyors, és halálos lecke volt arról, hogy 
milyen halálos a hi-tech. nagy távolságról. 
Ugyanakkor a ráébresztette a JK-kat, hogy milyen 
sebezhetőek, egy láthatatlan gyilkos számára aki 
bármikor, bárhol lehet. Még egy lehetőség a KM-
nek, hogy a partit irányítsa. 
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Nem mondom, hogy feltétlenül próbáld ki a 
játékosaidon (akik nem biztos, hogy szórakoztatónak 
fogják ezt tartani), de megfontolandó, ha egyszer be 
szeretnéd mutatni a bérgyilkosokat a partinak. 
Próbálj egy olyan módszert találni ami kellő 
tiszteletet ébreszt a játékosokban és a karakterekben 
a profikkal szemben. 

Van valakinek erre jó ötlete? 
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