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B: Boszorkaszem. A parti több 
olyan teremtményt is levert - hosszú és 
viszontagságos utazásuk során - 
melyek egyik szeme helyen egy szem-
szerű féldrágakövet leltek. Ezeket jól 
elraktak,hogy ne lásson ki rajta a 
boszi... 

OK. Beértek egy lovagállamba, 
ahol a határvédelemért felelős erők 
összecsaptak velük. Lenyomták és 
elfogták őket (sajna megadtak 
magukat...) és csak az inkvizíciós 
eljárás vége fele tisztázódtak a vád 
alól: valami jóakarójuk névtelenül 
befújta őket, hogy a magukat 
diplomáciai küldöttségnek álcázó 
kalandorok boszorkaszemeket akarnak 
a lovagrendhez becsempészni... Ugye 
ott volt a bizonyíték, fegyveresen 
ellenálltak a letartóztatásnak...  
/ADND/ 

 
C: A rablóbandától se kell 

elszedni a mágikus fegyvereket.  
OK, a főnök suttogást hallott 

álmában... ősi kincs, csak meg kell 
szerezni, ki kell ásni... Rávette az 
embereit a kalandra. Kiásták a kincset, 
némi nehézség árán legyőzték a 
szörnyet is /egy zombi őrizte/ és 
használatba vették a mágikus 
kincseket. Mindenki happy volt. 

A főnök újra suttogást hallott 
álmában: emberek jönnek, alig 
néhányan vannak, sok pénz stb. van 
náluk.  
 

A játékosi hibák kihasználása 
 
Miért halhat meg egy játékos 

karaktere? 
• A mesélő hibájából; 
• Valami fatális véletlen folytán; 
• A játékos hibájából; 
• másik játékos hibájából. 

Nos, az első két esetben lehet 
hibáztatni a mesélőt... Legjobb hát, ha 
úgy intézzük a dolgot, hogy a két utóbbi 
eset valamelyikét lehessen a 
karakterhalál okaként feltüntetni. 

Lássunk hát néhány végzetes 
hibát! 

(Lehetőleg tényleg csak 
mesélőknek...) 

 
• - Megszerezni az ellenfél 

varázstárgyait: 
A: Lábszárcsont. Rajta rúnák, 

vésetek... És belefoglalva egy 
féldrágakő.  

Mágiát sugároz, és a néhai 
sámánnál találták, annak a parti által 
elkövetett erőszakos halál után.  

A gonosz mágus a lábszárcsont 
párján keresztül szívatta eztán a partit, 
kihasználva, hogy  az elhalt lény 
testrészei tárgy-szimpatikus 
kapcsolatban állnak egymással. /M*/ 
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Jött a kalandozó parti. Jól legyakták a rablókat 
- ha utóbbiaknál nem lett volna annyi átkozott holmi, 
amiket a fekete mester hosszú élete során 
összegyűjtött, akkor talán nehezebben ment volna a 
dolog, de így nem okozott nehézséget - aztán a parti 
mágiát érzékelt, és begyűjtötte a rablóknál talált 
mágikus tárgyakat. Így már ők se jelentettek akkora 
nehézséget a Mester fejvadászainak... /ADND/ 

 
• Szanaszét hagyni egy fegyvert, amivel 

megsebezték a karaktert (A támadó ugyan 
meghalt, de ez a fekete magisztert aki ellen 
mentek a legcsekélyebb mértékben sem 
érdekelte. Ő azért küldte az első támadó 
különítményt, hogy utóbb, a csata helyszínén 
egy megbízható embere begyűjthesse a támadók 
véres fegyvereit.) 

• Szeretkezni egy nőstény NJK-val (váladék 
begyűjt, boszorkány szektának továbbít, karakter 
megzsarol) 

• Nem jól reagálni éles harci szituban (parti egy 
szekéren, szekér az úton, fákon lövészek, bokrok 
közt banditák(?). Valaki kiállt céltáblának - 
pontosabban nem a legrövidebb utat választotta a 
fedezékbe jutásra, megállt egy rövid időre - ez 
elég volt ahhoz, hogy egy nyílvessző eltalálja. 
Súlyos sebzést okozott, karakter kifeküdt. Na 
most az NJK-knak az volt a feladata, hogy 
nyírják ki a szekéren utazókat... Ők igyekeztek... 
Karakter feküdt a porban, és kapott még pár 
nyílvesszőt.. 

• Megnézni egy társunk hátizsákját... éjjel, mikor 
alszik. Ez a védőmágia kisül... Ezt még túl lehet 
élni, de azt a „neheztelést”, amit az illető 
feljebbvalói tanúsítanak a dologért, már nehezen. 

- Beszólni a másik JK-nek, akinek a 
felettesei elvileg a fejvadászklántól kibérelték a 
karaktert. 

- Elégedett voltál vele? 
- Nem. 
- Miért??? 
- Nem engedelmeskedett. 
- Kívánod hogy megbüntessük? 
- Igen. 
- Legyen akaratod szerint. (Ennyit a 

karakterek egyenlőségéről) 
 (Ezt meg megúszta volna, de mert a vén 

boszorkánymester szólt, hogy gecizett a 
tanítványával, meg egyéb baja is volt, és sokba 
került volna életben tartani, a saját kiképző 
klánja gondoskodott a haláláról. Mellesleg igen 
aljas módon...) 
• Megbízni egy NJK-mban. Hatból csak 

három volt beépített áruló… 
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