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Álomfejtés 
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Az Af es Mf közti különbség 
játéktechnikailag, ha a KM is jónak 
látja, megmutatkozhat az álom 
megfejtésének esélyén. Alapfokon 60, 
mesterfokon 95% esélye van a 
karakternek, hogy igaz értelmezést 
adjon. 

Hogy mi történik sikertelenség 
esetén, az a KM képzeletére van bízva. 
Lehet, hogy a karakter úgy érzi semmi 
értelme az álomnak, de az is 
elképzelhető, hogy a legnagyobb 
meggyőződéssel az álom értelmének 
ellenkezőjét állítja. 

Nem szükséges álomfejtés 
képzettség a legtriviálisabb álmok 
megfejtéséhez. Például, ha valakinek 
álmában megjelenik istene, és 
megbízza egy feladattal, akkor e 
képzettség hiányában is tudni fogja a 
dolgát. Vagy ha egy napok óta éhező 
ember sült csirkével álmodik, akkor 
ezen álom megfejtése sem igényel 
szakértelmet. 

A képzettség igazi mesterei Noir 
papjai, papnői és egyes boszorkány 
rendek tagjai. 
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A cikk megjelent a 
Hotdog/MAGUS oldalon, Más 
képzettségek címmel, BlackRawen 
neve alatt (1997.04.19), a forrás vagy 
az eredeti szerző feltüntetése nélkül. 

 
 

Af: 8 Kp 
Mf: 20 Kp 
Tudományos képzettség 
Ki ne hinne az álmok erejében? És 

egy fontos döntés előtt vajon ki ne 
szeretné tudni, miről is szólnak álmai, 
mit üzennek neki? Nem csoda hát, ha 
Ynev szerte megbecsült emberek az 
álmok titkainak ismerői. Nehéz 
mesterség ez. Nem elég ismerni a fontos 
szimbólumok jelentéseit, azokat 
összhangba kell hozni az álom 
cselekményeivel, melyet csak az álmodó 
ember szubjektív tolmácsolásán 
keresztül ismerhetünk meg. Az 
álomfejtés nem pusztán tudomány szinte 
művészet, a beavatottak intuíciója nélkül 
az álmok jelentése legfeljebb felületesen 
érthető meg. 

 
Af: A karakter ismeri a fontosabb 

szimbólumok jelentését, és azokat 
egységes egésszé képes kovácsolni. 

 
Mf: A karakter ismeri meg a 

legritkább szimbólumok jelentését is. 
Gyakorlata és tehetsége révén a 
legbonyolultabb álmok jelentését is 
sikerrel fejti meg. Jó eséllyel (80%) azt 
is meg tudja mondani, hogy ha az álmot 
szándékosan keltették-e vagy 
természetes úton keletkezett (az agy 
saját problémamegoldó képessége által). 
Ha szándékosan sugallt álomról van szó, 
akkor van rá esélye, hogy megmondja a 
karakter saját istene vagy más keltette-e 
benne (60%). A Mf-ú álomfejtő 
könnyéden kiszűri a lényeges elemeket 
mások álmának elbeszéléséből is. 
 


