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Na de hat nem azért 14+ szintű a 
karakter, hogy mar eddigre ne próbalta 
volna meg néhány módon megfigyelni 
az idős mestert. Ha tényleg nem, akkor 
a karakter szegény tapasztaltabb, mint 
a játékosa, és furcsa, hogy fejlődhetett 
idáig – megérdemli a halált. Ha a 
karakter gyanakodni kezd, es ennek 
jelet is adja, a „túlélő” azonnal 
megtámadja, mestere tudásának kb. 
70-90%-át felhasználva ellene. A 
karakternek le kell győznie a 
támadóját, kemény csatában, áldozatok 
árán. 

[megjegyzés: ha a karakter 
valóban életútjáték során jutott el ilyen 
magas szintre, akkor túl kellett élnie 
már hasonló helyzeteket. A mesélőnek 
innentől az a feladata, hogy 
rádöbbentse a játékost, hogy már nem 
elegendőek minden esetben a régi, 
megszokott trükkök a túléléshez. A 
karakternek túl kell lépnie önmagán, 
mindjárt az első csatában, és innentől 
kezdve a halálig, vagy esetleg a 
megoldásig. Az igazi különbség az 
alacsonyabb és a magasabb szintű 
karakterekkel való játék között ott van, 
hogy a fejlettebb karakter játékosának 
is tapasztaltabbnak kell lennie, a 
helyzetek „gyenge pontjaira” a mesélő 
segítsége nélkül is rá kell jönnie. 
Magának kell rákérdeznie olyan 
jelekre, amik továbbvihetik. Ha nem 
talál rá ezekre, a mesélő NEM 
SEGITHET, ugyanakkor magában 
görgetnie kell az eseményeket, és 
időnként a párhuzamos szálnak át kell  

Tagja vagy egy erős, talán titkos 
szervezetnek, amely bír néhány komoly 
támogatóval. 

Am egy napon, küldetésedről 
sebesülten, szakadtan, holtra fáradtan 
hazatérve azt látod, hogy a rendház 
néma, mint a sír. A nagykapu roncsain 
át az ismerős falak közé lépve néhány 
hamukupacot találsz, es egy „friss” 
halottat, nem lehet régebbi, mint egy 
napos… Felismered benne azt a 
társadat, akiről tudod, hogy körülbelül 
veled egy időben kellett visszaérkeznie. 
Láthatóan váratlanul érte a halál, szíven 
szúrták egy szeles pengéjű fegyverrel. 

Rövid, egy-két estés mese lesz? 

- mozgást észlel a karakter, és 
meglátja rendje egyik mesterét kínlódva, 
összeégve kimászni a romok közül. Ősz 
haja csaknem teljesen leégett, arcán is 
fekete a bőr, de felismerhető. Rettentő 
állapotban van, beszelni alig tud – a 
karakter megpróbálhat szóba állni vele, 
de pár apróság feltűnhet neki: az idős 
mester megpróbálja megérinteni, 
oldalán kissé megégett, de többé-
kevésbé ép széles pengéjű kard/tőr lóg, 
amin kevesebb a korom, mint várható 
lenne. 

Ha a karakter nem kezd 
gyanakodni, akkor néhány pillanat 
múlva a túlélő villámgyors csapással 
(fegyveres, mágikus, mindegy…) 
megtámadja, és egy csaknem esélytelen 
küzdelemben valószínűleg egy kor alatt 
megöli.  
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lógnia a karakter szeme elé, hogy az 
egyértelműen kikövetkeztethesse, mit is mulasztott 
el - legközelebb biztos figyelmesebb lesz. 

Hogyan neveljünk paranoiás, de 
túlélőképes karaktert - 1. fejezet... ] 

Hosszú mese lesz?  
- megpróbálhatja a karakter a halottakat szóra 

bírni, de csak a frissen elesettől bír annyit kicsikarni, 
hogy a mester ölte meg, nem érti, miért, a szellemet 
értetlen rémület tartja a markában…  

- Kereshet szemtanukat, akik leírhatják azt a 
fekete, hatlovas batárt, amelyik a nagykaput áttörve 
elszáguldott, a lovak, amelyek húztak, lángot 
lövelltek, és halált akár 10 mérföldre… Hrr hrrrr..  

A karakternek ki kell válogatnia a tényeket, ha 
mindent elhisz, akkor megint csak nem méltó a 
játékos a karakterhez… A szemtanú/k leírhatják 
még, hogy nem hallottak csatazajt, robbanásokat, és 
füstöt is csak akkor láttak, amikor az a rettenetes 
kocsi kiszáguldott, de akkor viszont gombaszerűen 
előtört, mintha eddig valami visszatartotta volna… 

Most jövök rá, hogy tulajdonkeppen egy 
kalandot mesélek, ezek a beidegződések… 

Szóval, ha már mondom az ötletet, jöjjön a 
következő részlet, háttér akár: Akik eddig 
támogatták a rendet/rendházat, elfordulnak a 
karaktertől, hiába járul eléjük, inkább egy másik, 
`konkurrens` rendet támogatnak tovább. 

A karakter, ha elég béna, nekiállhat bosszút 
venni a másik renden, hogy biztos ők voltak, 
egyszemélyes bosszúhadjáratnak húzós dolog 
nekivágni akármilyen erős a karakter, de hat itt a 
kihívás. 

Ha elmésebb a karakter, megpróbálja az eddigi 
támogatókból kihúzni valamilyen fortéllyal a valódi 
okokat, és a TENYLEG jó, akkor rátalálhat 
valamire. Egy eddig általa ismeretlen hatalomra, 
akinek behódolni látszanak a pénzes/hatalmas fejek, 
akinek a befolyása alá kerültek komoly szervezetek. 

Ez egyfajta `egyedül a világ ellen` mese, 
igazi kihívás bármilyen magas szintű 
karaktereknek. Feltételei: a feladathoz felnőtt 
játékos és mesélő. 

Ha igény van rá, még mesélek a háttérrol 
többet. Ezt a sztorit lemeséltem egy 
álompartynak`, csupa jó játékos, akik a mese 
kb. 5 éves(IRL!) folyama alatt gyakran 
karaktereikkel együtt léptek nálam szintet – ezt 
olykor meg is mondtam nekik, de nem mindig, 
mert még a végen elbíznák magukat… 
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