
 

 

 

 

Pénzrendszer II. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Üdv, 
(Észak pénzrendszere, mi hogy 

csináltuk) 
 
Kérlek. Váltópénz márpedig van. 

Mivelhogy a példád szerint kell lennie, 
és a példa jó. (Most vizsgáztam 
logikából, modus ponens.) A váltópénzt 
például hívhatják petáknak, de 
lehetséges név a garas, továbbá 
tetszőleges értelmetlen karaktersorozat. 
De mondjuk peták. 

Az „arany” az feltehetőleg (a 
szabály egyszerűsége szempontjából) 
egyforma értékű pénz mindenütt. Ja. De 
például háború eseten nem biztos, hogy 
szívesen lát egy toroni dukátot egy 
tiadlani kocsmáros. A kereskedők már 
inkább, de bárhol vásárolsz, vagy váltod 
be a pénzt, tutira leszednek az értékéből. 
Kivétel a „No Commission” feliratú 
dzsad kereskedőház. Pl. valahonnan 
szert teszel 5 toroni aranydukátra, 
mondjuk felgyújtasz egy toroni fogadót, 
lekaszabolsz három utazót, elcsórod a 
holmijukat, és talász benne egy kis pénzt 
is. Szakadjon le alattam a Lánchíd, ha 
2.5 aranynál többet adok érte 
Tiadlanban! Ugyanez persze visszafelé 
is érvényes. 

Az „ezüst”-re és a „réz”-re 
hasonlók érvényesek. Mindenütt van 
(bár nem mindenütt írták le), és 
mindenütt ugyanannyit ér (legalábbis 
kb.) de nem mindenütt látják szívesen. 
Pl. Al Ahrun, a Sivatag Démona a 
barátjával eladta a kráni vadászoknak a 
megbízó fejét 25 aranyért.  

25 *kráni* aranyert. Most 
képzeld, mit szóltak volna mondjuk 
Pyarronban, ha netán elkezdenek 
vásárolni... 

Tényleg jó lenne mindenütt 
pontosan leírva, hogy dukát, meg 
dénár, meg peták, meg miegymás. Az 
átlag karakterek nem hülyék (hiszen az 
átlag játékos sem az, ezért ha előre 
láthatóan erősen más vidékre utazik, 
nem felejti el átváltani pénze egy 
részét. Mondjuk átváltja szőrmére, 
átváltja tőrre, átváltja féldrágakőre 
(hamisítók előnyben). Kérdés azonban 
az, hogy az egyes csapatoknál 
felmerül-e ez a kérdés egyáltalán? (Ezt 
jól megaszontam!) Mert mi van, ha 
elvonatkoztatnak a dukáttól és a 
dénártól, és úgy játszanak, hogy van 2 
aranyam, tudok rajt' venni egy 
hosszúkardot. Ez is működő megoldás. 
Az élet az hiányzik belőle, de attól 
még működik. 
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