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aztán egyre halálosabb és gyorsabb 
előcsapódó pengék, dárdák az 
oszlopokból.  Nektek lehet meg 
fellobbanó, kicsapó lángnyelv. 
Álcázott verem. Erőfal, melyet 
átmászni is lehet, de a túloldalán 
szintén álcázott karós verem. Ha 
átugorja, akkor a vermet is, ha 
átmászik, akkor ott a verem. Hirtelen 
megnyíló verem. Előugró ellenfelek, 
akik csak lecsapnak, szemből, oldalról, 
hátulról, de nem szándékoznak 
meghalni, ha gond van, lelépnek az 
útról, vissza az oszlopok homályába. 
Hisz csak az út van megvilágítva. 
Mágikus támadás. Félelem szimbólum, 
stb... Egyszóval minden, amit 
beletennél egy durva labirintusba. 
Csak itt muszáj végigmenni, és túlélni 
mindent. 

És a poén: 
Az út végén ott az oltár, rajta 2 

kupa, benne bor. Ez a tradíció próbája. 
A karakternek tudnia kell, hogy mit 
kell csinálnia. A KM egyszer 
elmondja, utána a karakter csinálja 
pontosan végig: pl. baloldali kupa 
kézbe, két ujj belemártása, pár csöpp 
északra, mártás, délre, mártás, keletre, 
mártás, nyugatra, egy korty, a kupa 
égnek emelése, még egy korty, a kupa 
köríves lendítése(nem csöpöghet ki), 
még egy kort, a maradék kiöntése. A 
jobb kupa az tabu, az a mesteré. Ha jól 
végigcsinálja, bejön a mester, és ő is 
végigcsinálja ezt a jobb kupával. 
Aztán kardot húz. 
 

Hai! 
 
„Mindenesetre, ha valaki mesélt 

már ilyet, érdekelne, mert most fog 
indulni nálam egy újabb fejvadász, meg 
egy tűzvarázsló (bár neki más jellegű 
kell, ugye)...” 

 
Én már meséltem ilyet. 
JK-k tűnés, a továbbiak csak KM-

eknek. Meg azoknak, akik tönkre 
akarják tenni maguknak a játékot. 

 
A beavatásra váró karakter, 

egyszer csak megkapta élete első 
küldetését. Közölték vele, hogy politikai 
okok miatt csak a célszemély halhat 
meg, más senki. De ne aggódjon, nem 
vészes a testőrség. 

Nos, tényleg nem volt az, mert 
saját klánjából kerültek ki. Mindenki 
leütésre, elfogásra ment, altató, kábító 
mérgeket használt. Természetesen az JK 
is, bár ő igyekezett kerülni minden 
összeütközést. Mikor a karakter nagy 
nehezen eljutott a célszemélyig, akkor 
hirtelen megmutatták neki a klán 
pecsétjét, és közölték, hogy túlvan a 
beavatáson, mostantól a klán teljes 
értékű tagja. Hát örült is meg nem is. 
Ugyanis addig szívott rendesen. 

Egy másik beavatás, igaz SR-ben, 
PA-val.  Ott egy templomban kellett az 
oszlopok közötti úton végigmennem és 
eljutnom az oltárig. Az útról nem 
térhetek le, de barmi mást tehetek. 
Csapdák. Először gyengék és lassúak, 
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Ez a biztos kéz, és lélek próbája. A karakter 
valahol már hallhatta, hogy csak úgy lehet beavatott, 
ha levágja a mester-t, lehetőleg minél tökéletesebb 
vágással. (Jelzem, ez egy assassin karakter volt) 
Lelki tusa, stb. aztán meglendítette a kardot, és 
fejezésre ment. Túl kell ütni a mestert (igaz, csak az 
utolsó pillanatban mozdul), és aztán megfelelő 
mennyiséget sebezni. (SR-ben ráraktam minden 
harci tartalékot, sőt, még karmából is újra dobtam. 
Utóbb kiderült, így pont meglett a kellő siker) 

Persze kevésbé vérmes karaktereknek ez az 
utolsó próba lehet más is. Hozzá kell tennem, hogy 
ez a beavatás, Oláh András érdeme, Ő mesélte le 
nekem. 

 

Ennyit tudok segíteni, remélem tényleg 
segítség volt. És most várom a szokásos 
kötözködést. 

Komolyan, abból is lehet tanulni. 
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