
 

 

 
 

Éhínség 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Nincs konkrét ellenfél, akinek a 
lebírásával gyökeres fordulatot 
vennének az események, az éhség 
pedig legyőzhetetlen és 
megfoghatatlan ellenség néhány 
karakter számára. Ilyenkor a parti 
feladata lehet a zűrzavar elhárítása, az 
új rend megteremtése, a népek 
reményének táplálása. Ez igen jó 
szerepjáték csillogtató lehetőség. Az 
általános éhség könnyen csinálhat 
állatot az emberből. A meglévő 
közösségek felbomlanak, a gyengék 
elbuknak, farkastörvények szerint 
élnek az élők. A karakterekkel 
éreztetni kell, hogy ezek az emberek 
nem gonoszak, nem „ellenségek”, csak 
a helyzetük miatt ilyenek. Egy ilyen 
problémával megbirkózni már komoly 
feladat. Persze, ebben a szélsőséges 
helyzetben könnyen kialakulhatnak 
önjelölt vezetők, akik pl. vallási 
fanatizmussal gyűjtik maguk köré a 
népet. Ezek mar vallhatnak a parti 
ellenségévé. 

Az éhínséghez hasonlóan 
kezelhető a járvány, vagy más 
katasztrófa is. (vigyázat, egy ilyen 
mese előtt nem ajánlatos Vulcano-t, 
Dante's Peaket, Deep Impactot vagy 
hasonlót nézni, mert túl nyál-
heroikusra sikeredhet a történet. 
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Az éhínség. Tulajdonképp, ha jól 
belegondolunk, a karakterek 
számtalanszor találkozhatnak vele Ynev 
vidékén. Ha nem is mindig a legdurvább 
formában. 

Szvsz. az éhínség remekül 
felhasználható arra, hogy kellemetlen 
perceket okozhassunk a játékosoknak, 
megingassuk őket eddigi „kemény” 
morális elképzeléseikben, letöröljük a 
nagyképű vigyort tápos karaktereik 
arcáról, és egyéb Sicsnek tetsző dolgot 
kövessünk el velük. 

Alapjában véve kétféle éhínség-
állapotot tudok elképzelni. (ez nem igaz, 
el tudok többet is, de mindegy). Az 
egyik az, amikor a kiváltságosok rétege 
nem éhezik, csak a szegények, 
elnyomottak. Ilyenkor remekül 
bevethető egy heroikus mese, ahol a 
karakterek az elnyomottak segítségére 
sietnek. Az éhínség ilyenkor nem mint 
főellenség szerepel, hanem mint a 
főellenség (jelen esetében a genyó 
kiváltságosok, akik hagyjak éhezni a 
népet) egyik velejárója, és inkább 
hangulatkeltő jelentősége van. 

(meg a legkérgesebb szívű 
karaktert is meg lehet puhítani, ha 
részletesen ecseteljük az alultáplált 
gyerekek szenvedéseit. Mindenki látott 
már éhező afrikaiakat (a horror-hajhász 
tv-nek hála).) 

A másik lehetőség, hogy 
valamilyen esemény miatt (háború, 
ragály, természeti csapás, mágia) 
éheznek az emberek. Ilyenkor sokkal 
nehezebb a dolga a karaktereknek. 


