
 

 

 
  

KM kérdések I. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

OK: van 1-2 jó ötlet a M*-ban... 
de másutt is. Ami nem került, nem 
kerülhetett bele. Legyetek szívesek 
elolvasni az SRUN karma-osztásra és  
M-kérdésre vonatkozó részét... még ha 
hozza tudtok jutni, akkor ennek a 
Beyond the Shadows-ban kiadott 
verzióját is. 

 
A MAGE-hez kiadott Book of 

Mirror-ban is vannak  - állítólag - 
érdekes dolgok. 

Amit az ArsMagica-bol eddig 
lattam, ott is jo dolgokat ir minderrol. 

  Aztán persze a szívem 
barnábbik csücske... a CODEX. Nyúl 
és tsai-nak benőtt a feje lágya, és 
összehoztak egy korrekt rendszert... 
érdemes a KM-kedésről és tp-
osztogatásról általuk leírtakat is 
áttanulmányozni... 

Az ős öreg ADND se ír ám 
hülyeséget a TP-osztásról... régi, kicsit 
túlhaladott...   de ott volt benne a 
modern tp-osztasi rendszerek csírája...  

Na jó,  biztos baromi ködös volt 
amit eddig agyalogtam. 

Nézzük konkrétan: miképp 
osztok/nem osztok Tp-t? 

(hírhedtségem tudatában...) 
Mikor a kalandot tervezem, 

elgondolkozom azon, hogy hányadik 
szintű karaktereknek szánom, kb. hány 
játékalkalom lesz, és összesen mennyi 
Tp-t szándékszom adni érte.  
 

Üdv! 
 
„Nálunk is. A következőképp. A 

parti legtöbb tagja elkezd hőbörögni,…”  
 
Hm, én otthon írogatom, hogy mi 

történt, és hogy ebből miért akarok Tp-t 
vagy valami hasonlót adni, aztán a 
végén elmondom - már ami elmondható 
belőle... Persze ha valaki olyasmit 
csinál, ami a többi karakter előtt jobb ha 
nem válik ismertté... azt vele külön 
rendezem. 

 
Ugyanakkor jó probléma: miért is 

adjunk Tp-t? 
 
Felejtsetek mar el a M* Tp-osztasi 

rendszerét!  
(Legalább egy kicsit... OK, tudom, 

Ti azt a Z.Ö.L.D. izét szeretitek... most 
érdeklődtem utána: 93-ban jelent meg, 
ugyanakkor mint az Eartdawn... na mit 
gondoltok melyik a „fejlettebb”, 
kiegyensúlyozottabb, Szerepjáték 
centrikusabb, kiegyensúlyozottabb, 
tisztességesebb képzettség rendszerrel 
rendelkező játék?...) 

Szóval a vicc az, hogy... 
kérdezzétek meg az alkotókat, hogy ők 
amikor a M*-ot írták, milyen más 
korábbi nyugati játékrendszereket 
ismertek, mire alapoztak amit írtak...  
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1. Szerepjátékért 
2. A karakter által elért célokért (amik az ő 

céljai voltak) 
• hosszú távon mennyire volt sikeres a 

tevékenysége; 
• elérte-e azt a célt amit önmaga elé 

tűzött? 
• és azt amit én tűztem ki elé? 
• mennyire volt nehéz dolga?? 

3. A karakter által itt szerzett tapasztalatért 
• új dolgokat látott; 
• új kihívásokkal találkozott; 
• egyes kihívásoknak megfelelt, 

másoknak talán nem; 
• használta 

harci/mágikus/szociális/egyéb 
jártasságait (mondom használta... ez 
nem csak azt jelenti, hogy dobott rá!) 

   
4. Kisebb sikerek: ezek igazából  a 2. vagy a 3. 

ponthoz tartoznak. 
• Jellemzően ilyen egy sikeresen 

legyőzött viszonylag kemény ellenfél 
(Ép-t vert le a karakterről...) a 
legyőzése tapasztalat, és kisebb siker is 
lehet 

• megszerzett kincs/szörny/no/vagy 
valami meg rosszabb - ha neki ez 
valamennyire is fontos volt, kisebb 
siker a szamara... 

5. Ötletek... Ezeket jutalmazni kell, es 
mindenkepp többre kell értékelni, mint ha 
sablonosan oldottak volna meg a problémát... ! 

6. Együttműködés a mesélővel és a 
tarsakkal... OK, hogy ő egyéniség, de a többiek 
is játszani szeretnének, én pedig mesélni... a 
kalandomat! 

7. Miért vonok le Tp-t? 
• csalás: ha tovább is játszik, nem 

kap pontot!   
• indiszkréció: ugyanaz; 
• „szarrágás” - felesleges vita a 

mesélővel; 
• bunkó viselkedés in real life; 
• beledumálás mások játékába; 
• sok „játékon kívüli” szöveg; 
• kiesés a szerepből, irreális 

cselekedetek. 
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