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1. 

Nincs vonatkozó jártassága, 
nem játssza ki, nem dobta meg: 

Rab*ott...  Ami negatív 
következménye lehet a dolognak, azt 
mind bemesélem... 

2. 

Nincs vonatkozó jártassága, 
nem játssza ki, de dob valamit.. ami 
sikeres: 

(jó kérdés, hogy mit és miért 
dobhat... a dolog magyarázata az 
SRUN-os „skillweb” illetve a 
CODEX-ben a főértékből levezetett 
képzettség-helyettesítő illetve a rokon 
képzettség használata körül keresendő, 
de ezt most hadd ne részletezzem. Ha 
olyan a probléma, hogy egyáltalán 
dobhat,és ez sikeres...) 

Minimális siker.  És 
szintlépéskor növelni köteles ezt a 
jártasságot! Hopp: ha nem játssza ki, 
akkor magasabb ám a célszám, és még 
nehezebb a próba! 

3. 

Nincs vonatkozó jártassága, 
kijátssza, és dob valamit.. ami nem 
sikeres: 

Továbbra is az ő baja - a vétés 
mértékétől függően szívatom, de sajna 
valószínű hogy - CODEX-es nyelven 
fogalmazva - ez még mindig „kritikus 
rontás” volt.  Ha ez egy Shadowrunos 

Üdv! 
 
„És mondanom sem kell, hogy 

hiába etikett így-meg-úgy, ha nem 
játssza el, páros lábbal rúgják ki az 
előkelő helyekről. És még rengeteg 
lehetőség van. Ha bunkó, esetleg minden 
létező kocsmában félholtra verik.” 

„ha a játékos nem figyel a 
körülményekre, szembesüljön tettei 
következményeivel.” 

 
Hm.... nos, szerintem mindközül 

most vetettétek fel a legérdekesebb 
problémát! 

 
Ez minden rendszerben 

probléma... noha mindenütt adnak rá 
valami megoldást. (annak idején egy 
több listára kiterjedő vitát indítottam 
„szociális képzettségek kijátszása” 
témakörben.... Ha valakit érdekel 
elküldhetem neki az anyagot... nincs 
megszerkesztve!) 

Minden esetre a következő 
szempontok merülnek fel.  
• (van/nincs vonatkozó jártassága) 
• (kijátssza - nem játssza ki)  

Esetleg megbonyolíthatjuk meg 
azzal, hogy  
• (megdobta/nem dobta meg) 

Lássuk: 
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„street etiquett” próba volt, akkor pld jól megveri 
egy banda. Kritikus rontásnak agyon/nyomorékká 
verik. 

(Utóbbi a morális szabály volt részemről… 
Etika? ÉN nem kényszerítem ilyen szituációba a 
karaktert... ha saját hülyesége folytán mégis 
belekeveredik...  akkor magára vessen. A világ 
veszélyes hely - Élni életveszélyes!) 

Különben az, hogy kijátszik egy olyan 
képzettséget, ami különben nincs neki, az undorító 
tápolás egy formája... ilyenkor rá szoktam kérdezni, 
hogy ezt így elő tudja-e adni a karaktered is?! 

Ha nem, akkor legyen szíves úgy és azt 
előadni, amit és ahogy a karakter el tudja mondani. 
[Nem, ahhoz hogy mindezt pyarroni vagy shadoni 
nyelven adja elő, ahhoz kivételesen nem 
ragaszkodom!] De amikor a testőrnek felfogadott 
zsoldos akart valamit mondani a nemes uraknak, 
akkor ragaszkodtam hozza, hogy úgy mondja el, 
ahogy a zsoldos szólhat a gazdaihoz! 

Viszont attól függően, hogy nekem mennyire 
tetszett az, amit és ahogy a karakter előadott... attól 
függően módosíthatom a próba nehézségét... 

4. 

Nincs vonatkozó jártassága, kijátssza, és 
dob valamit.. ami sikeres: 

Hm... Elképzelhető.  A tápolási megkötés itt is 
él: azaz ha valaki felveszi a mesterfokú 
fegyverforgatást, de nem veszi fel az etikettet, akkor 
ne bízzon abban, hogy az etikettet majd „kijátssza” 
... Ebből és az előzőkből egyébként komoly Tp-
levonás lehet: ha a karakterhez nem illő módon 
cselekedett - „kijátszott” egy olyan jártasságot, ami 
nincs neki... A tápolás és a szerephez nem illő játék 
jutalma, részemről! 

5.  

Van vonatkozó jártassága - nem játssza ki - 
nem dobta meg. 

Az, hogy nem játszotta ki, nehezítette a próbát. 
Rontási szabályok alapján a következmények... 

6.  

Van vonatkozó jártassága - nem játssza 
kijátssza  - megdobta. 

Az, hogy nem játszotta ki, nehezítette a 
próbát. Ha így is megdobta... Amikor majd a 
szerepjáték-Tp-t osztom, emlékezni fogok az 
esetre. Nem fog maximumot kapni, az már 
bizonyos. 

7.  

Van vonatkozó jártassága - kijátssza  - 
nem dobta meg. 

Ha jól játszotta ki, könnyebbé válik 
számára a próba... Csökken a kritikus rontás 
esélye, remélhetőleg 0-ra, nő a siker esélye, sőt 
a tökéletes sikere is... ha mégse dobta meg... 
nos hát van ilyen. Remélem, nem lesz belőle 
nagyobb baj. (Bár mint mondtam, nem szoktam 
jól játszó karaktert olyan szituációba 
kényszeríteni, ahol dobásfüggő, hogy nagyobb 
baja lesz-e vagy sem...) 

Ugyanakkor szerepjáték-TP-t rendesen 
kap - nem ő tehet róla, hogy az NPC olyan 
szőrösszívű/bunkó, hogy még az ő mesterien 
előadott kérése se lágyította meg a szívét... 

8.  

Van vonatkozó jártassága - kijátssza  - 
megdobta. 

Minden nagyon szép, minden nagyon 
jó.... Ha valakinek egy kalandban valamely 
jártasságát sokszor kellet használnia, többnyire 
„éles” szitukban, akkor valószínűleg 
megengedem neki, hogy mester/iskola híján is 
növelhesse... 
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