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„Nem volt ellenfelük,” 
 
Hm, mi a franckarikáért? 
Megnézed, milyen harcértékei 

miegyebe van a parti tagjainak. Ezt 
felszorzod másféllel, és kész az 
ellenfél. Mit kell ezen aggódni? 

Esetleg nem árt, ha találsz rá egy 
jó magyarázatot, hogy honnét és miért 
szalajtották őket. 

(Egyszerű és ésszerű 
magyarázat, ha pld tévedésből gyakják 
le a partit... kaptak egy fülest, hogy ők 
követtek el valamit, tudnak valamit 
stb. - ami momentán nem feltétlenül 
igaz... De jó ok rá, hogy lenyomják 
illetve kiirtsák érte a csapatot.) 

 
„…hiába küldtem rájuk egy 

trollt, hátha az megizzasztja őket, 
semmi.  Egy az egyben leverték, szinte 
veszteség nélkül.” 

 
Erre két dolgot is tudok 

mondani: 
 
1. Mielőtt lemesélsz egy harcot, 

otthon, egyedül játszd le - azaz 
készítsd el a résztvevők statisztikáit, 
találd ki hogy ki mit tesz, és dobáld le 
a harcot csak úgy magadnak.  

Kétszer-háromszor. Utána 
lemesélheted a partidnak is... Eddigre 
remélhetőleg, tisztában leszel az 
erőviszonyokkal, esélyekkel, az NJK-k 
megfelelő taktikával és lehetőségeivel. 
 

Üdv! 
 
„Lenne egy kérdésem. Hiba volt-e 

az: Egy átlag 2-3. szintű partynak 
mesélek. Az elején nagyon nehezen 
ment, de most már belejöttem.”  

 
Hm, én még nagyon kezdőnek 

érzem magam - még csak 87 óta 
mesélek. (A félreértések elkerülése 
végett: NEM M*-t!) 

 
„A bajom az, hogy az elején 

nagyon elengedtem a partyt (bónusz 
cuccok, pénz, stb) és elég durván 
felfegyverezték magukat. ” 

 
Hm, erről már írtam a listára: 

Gazsinál (Jó széllel a Toroni..) történt a 
hírhedett eset, mikoris jó fél év játék 
után, mikor az egyik karakternek 
sikerült szert tennie egy bikaláncra 
applikált féltéglára... nos, akkor a 
többiek rádöbbentek, hogy a srác 
karaktere új fegyverével mennyire tápos 
- az övékéhez képest.  

Nálam is volt már hasonló: nem 
vigyáztam eléggé - az ellenfél 
vassulymokat szórt, menekülése 
fedezésére - hát a partim nem felszedte ? 

(Eddig nem tudtak ilyesmire szert 
tenni.) Tápolós társaság, nemde bár? 
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(Ha képes vagy rá, érdemes ügyelni arra is, 
hogy az NJK-id ne a legerősebb, számukra 
legelőnyösebb lehetőséget válasszák, hanem azt, ami 
számukra a leginkább annak TŰNIK - azaz NE a 
saját tudásodból indulj ki, hanem abból, amit a 
karakterek tudhatnak... a játékosi és a karakteri tudás 
elkülönítése alapvető feltétele a szerepjátéknak.  

Természetesen a játékosaidtól is követeld meg, 
hogy ők is ugyanígy irányítsák a karakterüket!  - 
noha ez már talán egy másik, 'haladóbb' szintje a 
szerepjátéknak.) 

 
„Erre begurultam és…” 
 
Ezt nem szabad tenni - dühből mesélni? 

„Uraságod szégyellje magát!” 
 
„…bemeséltem nekik egy hajótörést, ahol 

minden cuccukat elvesztették, pénzt, mindent. Erre 
egyből felelősségre vontak, hogy miért csináltam 
ezt.” 

 
Hm... ez is egy módja a hibajavításnak... De az 

a baj vele, hogy a világod egységes szemléletét nem 
állítod vele helyre - majd később kifejtem, mit is 
értek ez alatt. 

 
„Most jön a kérdésem. Mit tegyek? Ők azt 

akarják, hogy kapják valahogy vissza a cuccaik nagy 
részét. Erre én a fejükhöz vágtam, hogy hülye 
táposok. Ettől megnyugodtak, de a játék még így is 
feszélyezett.” 

 
Hm.  
A mesélés alapja: a világ, amit mesélsz. A 

világ, amiben bizonyos események megtörténhetnek, 
(azaz reálisak) bizonyos események pedig nem. 

Ez a világ belső realitása - ez alapvető elvárás 
egy mesélővel szemben.  

„a beleélés lehetőségét elsősorban a KM-nek 
kell megteremtenie (egy szeszélyes, illogikus és nem 
koherens világban nem igazán lehet szerepjátszani)” 
- ezt itt a listán írta valaki, asszem Brutális koma... 

Na most: ha nincs meg ez a belső realitás, azaz 
egyes események hol reálisak, hol pedig nem, 
például: 

• Egyik nap át tud mászni egy várfalon, 
másnap már nem, ugyanannak a feladatnak 
a nehézsége - vagy a városőrök harcértéke 
- játékról játékra változik... 

• Amit a karakter az egyik 
játékalkalommal meg tud tenni, azt 
máskor már nem (vagy pont 
fordítva...). 

akkor nem lehet normálisan játszani.  
Az esélyek változatlanul hagyása feltétele 

a szerepjátéknak: hisz szerencsétlen karakter 
kéne, hogy tudja hogy mire képes, mire mennyi 
esélye van (nagyjából...) - a gazdája ennek 
tudatában, ennek megfelelően játszik vele.  

Ha variálod, tetszésed, pillanatnyi 
hangulataid stb. szerint változtatgatod a 
világodat, azzal elrontod lehetetlenné teszed a 
játékot. 

Persze ez minden kezdő mesélőnek a 
baja: elsőre úgyis elrontja az ember... 
másodikra, sokadikra is, csak egyre kevésbé... 

Neked is ez a nyűgöd: egy ideje mesélsz, 
és mostanra rájöttél,hogy jelenlegi 
világképedhez képest (ami feltehetően egy 
konzekvensebb, átgondoltabb, letisztultabb 
világkép annál, mint ami akkor élt benned 
Ynevről amikor elkezdtél mesélni) már nem jó, 
nem állja meg a helyét az, amit egykor 
meséltél. 

Mi van ilyenkor? 
Nos, mindez azt jelzi, hogy jó úton vagy - 

de lesz még párszor hasonló élményed.  
Feloldani ezt a problémát... meglehetősen 

nehéz - ha a partid segítene... de nem fog 
segíteni... általában a mesélő másképp, más 
úton... talán gyorsabban halad... tanul mint a 
játékosai. 

(Van demokratikus és autokratikus 
megoldás - az utóbbi, a mesélő tekintélyelvű 
döntése sajnos gyakran működőképesebb - a 
közös döntéshozatal csak akkor jöhet össze, ha 
az érintettek valamennyien erre felkészült, 
hasonló szándékú, továbbá kellően toleráns és 
kulturált emberek.) 

Hogy mit javaslok? 
Hm, Te ismered a játékosaidat... az 

elvárásaikat... azt, hogy mit várnak a kalandtól. 
A Te kalandjaidtól. 

Persze azt se felejtsd ki, hogy TE mit 
vársz a saját meséidtől - nem lehet élvezetes az 
a kaland, aminek a mesélést a KM nem élvezi! 

Én azt mondanám, hogy tedd a 
következőket: 
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• Keresd ki Ynev egy neked 
tetsző zugát; 

• Olvass el róla mindent; 
• És találj ki hozzá mindent, 

ami Neked érdekes, ami úgy érzed, 
hogy fontos lehet, fontossá válhat az 
ott játszódó kalandok során - vagy 
egyszerűen csak számodra vagy 
valamelyik játékosod számára érdekes 
lesz. 

• Írd le amit kell, jegyzetelj... 
• Az ilyesmit hívják 

mikrovilágnak...  
• Azt javaslom, hogy dolgozd 

ki a Te saját mikrovilágodat; 
• Ahol huzamosabb ideig 

tudsz majd mesélni egy partinak... egy 
ÚJ partinak. 

 
Azaz azt javaslom: indítsanak új 

karaktereket, akik a világ, a világos ÚJ 

realitásai szerint készültek, és fognak élni, halni , 
netalán fejlődni is. 

Persze találj ki hozzá kalandokat - vagy olvass 
kiadott dolgokat (már ha a játékosaid nem olvassák) 
és tölts le ilyesmiket a lista honlapjáról.  

Meg olvasd el a mesélésről ugyanott található 
elmélkedéseket... 
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